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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 มั่งค่ังและยั่งยืน  

 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ประกอบ
กับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ปรับการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนจากการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี โดยจัดท าแผนระยะที่ 1 ในห้วงเวลา 3 
ปีแรก คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดท าแผนระยะ 1 ปี  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 
1 ปี (พ.ศ.2565) (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ ) (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ที่มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาทุกระดับ มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานการ
จัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการ โดยแผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ซึ่งแผนพัฒนา
การศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วย 1) บทสรุปผู้บริหาร 2) ข้อมูลทั่วไปจังหวัดเพชรบูรณ์ 3) ความสอดคล้องกับ
แผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 4) สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา 5) แผนงาน/โครงการ
ที่ส าคัญ และประมาณการงบประมาณ  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอขอบคุณคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
คณะอนุกรรมการ หน่วยงานทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือให้การด าเนินการจัดท าแผน
แล้วเสร็จสมบูรณ์ และใช้จัดท าค าของบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2565  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป  
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บทสรุปผู้บริหาร 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 

   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ได้เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี)  เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนระดับที่ 2 และระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริบทของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้
หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่จัดการศึกษา และสถานศึกษาได้จัดการศึกษาท่ีตอบสนองต่อการพัฒนา
จังหวัดและประเทศ จัดท าค าของบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2564 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน  2563 ได้เห็นชอบการปรับปรุง
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565)  รอบทบทวนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565) (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ) โดยแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี ประกอบด้วย
สาระส าคัญดังนี้  
 

   1. วิสัยทัศน์ 
   “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ในศตวรรษท่ี 21” 
   2. พันธกิจ 
    2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    2.2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาจังหวัด 
    2.3 ส่งเสริมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
    2.4 ส่งเสริมการน้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา                
เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      2.5 พัฒนาการบริหารและการบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทจังหวัด 
 

   3.  เป้าประสงค์รวม 
      3.1 หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    3.2 หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ
ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
    3.3 ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
    3.4 หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและ
พระราชด าริด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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    3.5 หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการ               
ตามบริบทของจังหวัด 
 
 
 
   4. ตัวช้ีวัดรวม  
    4.1 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
    4.2 ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริม              
ขีดความสามารถของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด    4.3 ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
    4.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านอาชีวศึกษา และ
การศึกษานอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
    4.5 ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมน าศาสตร์
พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    4.6 มีการพัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 
   5. จุดเน้น การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
    5.1 สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา 
    5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด 
    5.3 พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
    5.4 ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก : อ่านแล้วมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ น าไสสู่การสังเคราะห์ วิาาร์์ได ้ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใาใาความส าคัญของสิ่งที่อ่าน) 
    5.5 ส่งเสริมคุ์ลักษ์ะผู้เรียนตามอัตลักษ์์ของาังหวัดเพชรบูร์์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ 
กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
    5.6 การเพ่ิมคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET)  
    5.7 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบทของจังหวัด  
    5.8 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
    5.9 พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
   6. ประเด็นยุทธศาสตร์  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง แนวทางการพัฒนา 1) เสริมสร้างความ
มั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  2) พัฒนาและส่งเสริม
ด้านความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ และ 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการ
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเกษตร
ปลอดภัย  2) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด   3) การส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด  และ 4) การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดด้วยดิจิทัล 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้   แนวทางการพัฒนา              
1) การพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์ 2) . การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษา ทุกระดับ 3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์   
5) การส่งเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ภาษาที่สาม ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด และ 6) การส่งเสริม
การศึกษาให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  แนวทางการพัฒนา              
1) ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา และ 2) การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา และ
3) การส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล     
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
แนวทางการพัฒนา 1) สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา                
2) การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานและสถานศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ                      
2) การบริหารจัดการศึกษาทันสมัยตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 

   7. แผนงานโครงการที่ส าคัญ 
    แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565) ได้มีแผนงาน/โครงการที่มี
ความส าคัญที่ส่งผลต่อเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา และภาพรวมด้านการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนเงินงบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ 1 2 763,350 
 ยุทธศาสตร์ 2 8 54,839,600 
 ยุทธศาสตร์ 3 11 35,443,000 

 ยุทธศาสตร์ 4 0 0 
ยุทธศาสตร์ 5 1 100,000 
 ยุทธศาสตร์ 6 1 190,000 

รวม 23 91,335,950 
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ส่วนที่ ๑  

ข้อมูลทั่วไปจังหวดัเพชรบูรณ์ 

  การจัดการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดต้องมี
การศึกษาข้อมูลทั่วไปของจังหวัด เพ่ือให้ทราบถึงบริบทของพ้ืนที่และข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัด                
เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพชรบูรณ์ โดยมี
ข้อมูลของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 1.1 ที่ตั้ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคกลาง ประมาณเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ กับเส้นแวงที่ 101 องศาตะวันออก มีพ้ืนที่ประมาณ 
12,668,416ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,617,760  ไร่ ส่วนที่กว้างที่สุดของจังหวัดจาก                      
ด้านตะวันออกถึงตะวันตก กว้าง 55 กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดวัดจากเหนือสุดถึงใต้สุดยาว 296 กิโลเมตร 
และสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ  114 เมตร โดยอยู่ห่ างจากกรุงเทพมหานคร  349 กิโลเมตร                     
ตามทางหลวงหมายเลข 21  
 

 1.2 อาณาเขต 
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

 
        
            ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดเลย  

           ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดลพบุรี 
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น และชัยภูมิ 
            ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ จังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์  

         และพิจิตร 
 

 
 
 

 1.3 ภูมิประเทศ  
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขารูปเกือกม้ารอบพ้ืนที่ด้านเหนือของจังหวัด 
และมีแนวขนานกันไปทั้ งสองข้างทั้ งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พ้ืนที่ ราบส่วนใหญ่ เป็น พ้ืนที่                       
ที่อยู่ตอนกลาง และอ าเภอด้านใต้ของจังหวัดเป็น พ้ืนที่ ลาดชัน โด ยจากเหนือถึงใต้มี พ้ืนที่ป่ าไม้                
รวม 3,953,455 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 45.78 มีแม่น้ าป่าสักเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่สุดของจังหวัด ที่ไหล
ผ่านตลอดกลางของจังหวัดจากทิศเหนือไปทิศใต้ยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ซึ่งต้นน้ าเกิดจากภูเขาผาลา                   
ในจังหวัดเลย มีห้วยล าธารหลายสายเกิดจากภูเขาเพชรบูรณ์ แม่น้ าป่าสักไหลผ่านอ าเภอหล่มเก่า หล่มสัก 
เมืองเพชรบูรณ์  หนองไผ่ บึงสามพัน วิเชียรบุรี และศรีเทพ 
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1.4 ภูมิอากาศ  
 เนื่องจากพ้ืนที่ของจังหวัดมีภูเขาล้อมรอบจึงท าให้อากาศร้อนจัดในฤดูร้อน  หนาวจัด                    

ในฤดูหนาว โดยเฉพาะพ้ืนที่อ าเภอน้ าหนาว อ าเภอเขาค้อ และอ าเภอหล่มเก่า จะมีอากาศหนาวที่สุด พ้ืนที่
ภูเขาจะมีอากาศเย็นตลอดปี ในฤดูร้อนและฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุด 36.8 องศาเซลเซียส และต่ าสุด 18.1 
องศาเซลเซียส  

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  
 - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  
 - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  

1.5 การปกครองและประชากร 

  1) เขตการปกครอง 
    จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,430 หมู่บ้าน 
โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 128 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล
เมือง  3 แห่ง เทศบาลต าบล 22 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 102 แห่ง โดยอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์                 
มีพ้ืนที่มากที่สุดอยู่ที่ 2,281 ตร.กม. ในขณะที่อ าเภอหล่มสักเป็นอ าเภอที่มีจ านวนต าบล จ านวนหมู่บ้าน 
และจ านวน อบต. มากท่ีสุดของจังหวัด โดยมีจ านวน 23 ต าบล 251 หมู่บ้าน และ 19 อบต. ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 1-1 ข้อมูลการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ (รายอ าเภอ) 
 

ที ่ อ าเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จ านวน
ต าบล 

จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน 
เทศบาลเมือง 

จ านวน
เทศบาล
ต าบล 

จ านวน 
อบต. 

1 เมืองเพชรบูรณ์ 2,281.00 17 216 1 3 15 
2 หล่มสัก 1,535.35 23 251 1 1 19 
3 หล่มเก่า 927.07 9 98 - 1 9 
4 น้ าหนาว 620.00 4 30 - - 4 
5 เขาค้อ 1,333.00 7 72 - 1 4 
6 ชนแดน 1,137.00 9 139 - 4 8 
7 วังโป่ง 543.00 5 64 - 2 5 
8 หนองไผ่ 1,360.20 13 142 - 6 9 
9 บึงสามพัน 489.80 9 123 - 1 9 

10 วิเชียรบุร ี 1,632.00 14 189 1 1 14 
11 ศรีเทพ 810.00 7 106 - 2 6 

รวม 12,668.42 117 1,430 3 22 102 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 

 
  2) ประชากร 
         จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนประชากร ณ ธันวาคม 2562  รวมทั้งสิ้น  992,451 คน   
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จ านวนครัวเรือน 358,762 ครัวเรือน รายละเอียดแยกรายอ าเภอ ดังนี้  
 

ตารางท่ี 1-2  แสดงจ านวนประชากรจ าแนกรายอ าเภอจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 103,607 105,010 208,617 83,156 
อ าเภอชนแดน 41,264 41,324 82,588 32,334 
อ าเภอหล่มสัก 76,779 80,282 157,061 54,363 
อ าเภอหล่มเก่า 32,688 34,031 66,719 20,786 
อ าเภอวิเชียรบุรี 64,640 66,929 131,569 44,585 
อ าเภอศรีเทพ 34,975 35,548 70,523 24,164 
อ าเภอหนองไผ่ 55,314 56,228 111,542 37,479 
อ าเภอบึงสามพัน 35,598 36,293 71,891 30,026 
อ าเภอน้ าหนาว 9,542 9,008 18,550 6,874 
อ าเภอวังโป่ง 16,368 16,780 33,148 10,569 
อ าเภอเขาค้อ 20,035 20,208 40,243 14,426 

รวม 490,810 501,641 992,451 358,762 
 

ที่มา : รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย       
        stat.dopa.go.th  (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2562)  

 1.6 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (Gross Provincial Product :GPP) 
  ในระหว่างปี 2557 – 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
(GPP) เพ่ิมขึ้นจากที่มีมูลค่า 78,377 ล้านบาท ในปี 2557 เพ่ิมขึ้นเป็น 81,909 ล้านบาท ในปี 
2561 โดยอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.23 ต่อปี ซึ่งรายได้หลักมาจากนอกภาคการเกษตร 
โดยในปี 2561 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) มาจากนอกภาคเกษตร มูลค่า 53,339 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.12 ของมูลค่าท้ังหมด ส่วนภาคเกษตรมีมูลค่า 28,570 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 34.88 ของมูลค่าทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวจะเห็นได้ว่า ใน
ระหว่างปี 2557 – 2561 ภาคการเกษตรมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.65 ในขณะที่นอก
ภาคเกษตรมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.67   
  ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน หรือรายได้ของประชากรเฉลี่ยต่อหัวมี
แนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน จากที่มีรายได้เฉลี่ย 83,814 บาท/คน/ปี ในปี  2557 ลดลงเป็น 
88,971 บาท/คน/ปี ในปี 2561 หรือมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.64 ต่อปี 
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ตารางท่ี 1-3  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2557 – 2561 

กิจกรรมทางเศรษฐกจิ 2557 2558 2559r 2559r 2561p 

ภาคเกษตร 28,044 26,494 25,974 25,754 28,570 

- เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 28,044 26,494 25,974 25,754 28,570 

ภาคนอกการเกษตร 50,336 48,679 54,258 51,534 53,339 

- การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 7,202 5,556 5,840 1,376 1,488 

- การผลิตอุตสาหกรรม 8,973 7,788 9,751 10,474 10,300 

- ไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ 897 935 990 1,788 1,502 

- การประปาและการจดัการของเสยี 114 124 131 159 173 

- การก่อสร้าง 7,202 2,500 2,616 2,535 2,803 

- การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต ์

8,067 8,537 9,588 9,682 10,608 

- การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 651 707 761 786 813 

- ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 302 334 344 409 463 

- ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 412 479 422 498 591 

- การเงินและการประกันภัย 3,728 4,061 4,629 4,766 5,006 

- กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์ 2,821 2,972 3,469 3,588 3,800 

- กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 11 10 10 9 16 

- กิจกรรมการบรหิารและบริการสนบัสนุนอื่น ๆ 105 108 121 129 136 

- การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ ฯ 4,594 4,611 4,784 4,945 5,241 

- การศึกษา 7,860 7,572 7,683 7,696 7,367 

- กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ์ 1,650 1,721 1,842 1,945 2,093 

- ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 125 125 159 193 223 

- กิจกรรมการบริการด้านอ่ืน ๆ 523 539 553 556 715 
ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวดั 78,377 75,173 80,232 77,288 81,909 
ผลติภณัฑ์มวลรวมจังหวดัต่อคน (บาท) 83,814 80,481 86,363 83,535 88,971 

ประชากร (1,000 คน) 935 934 929 925 921 

หมายเหตุ : มกีารเปลี่ยนแปลงการจ าแนกกจิกรรมทางเศรษฐกิจ ในปี 2559 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ / แผนพฒันาจังหวดัเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 

ภาวะการครองชีพของครัวเรือน 
ในช่วงปี 2557 – 2562 ครัวเรือนในจังหวัดเพชรบูรณ์ถือได้ว่ามีความเป็นอยู่หรือภาวะการ 

ครองชีพที่ดีขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากระดับรายได้ของครัวเรือนในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากที่มีรายได้
เฉลี่ย 21,350 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ในปี 2560 เพ่ิมเป็น 24,624 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน ในปี 
2562 ในขณะเดียวกันค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายของครัวเรือนมีจ านวนลดลง จากที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 17,528 
บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนในปี 2561 ลดเป็น 16,223 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในปี 2562 ส าหรับหนี้สิน 
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ของครัวเรือนมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจาก 161,800 บาทต่อครัวเรือน ในปี 2560 เป็น 187,733 บาทต่อครัวเรือน  
ในปี 2562 และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2563 

ตารางท่ี 1-4 : รายได้ค่าใช้จ่ายและจ านวนหนี้สินของครัวเรือน พ.ศ. 2557 – 2562 
ภาคและจังหวัด 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรอืน - 21,337 - 21,350 - 24,624 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรอืน 15,599 16,141 16,445 16,696 17,528 16,223 
จ านวนหนี้สนิเฉลี่ยต่อครวัเรอืน - 148,667 - 161,800 - 187,733 
หนี้สินตอ่รายได้ของครัวเรอืน (เท่า) - 6.97 - 7.58 - 7.62 

ที่มา: ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557 – 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ส านักงานสถิตแิห่งชาติ / แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 
2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 
 

 1.7 ศักยภาพด้านการเกษตร 

  17.1 พืชเศรษฐกิจ 
  พืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง 
และมะขามหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้พ้ืนที่ในการปลูกข้าวนาปีประมาณ 1 ล้านไร่ และมีการใช้พ้ืนที่ในการ
ปลูกอ้อยโรงงานลดลงในแต่ละปี  
 
ตารางท่ี 1-5 : พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 – 2562 (ไร่) 

พืชเศรษฐกิจ 2559 2560 2561 2562 
ข้าวนาปีและนาปรัง 1,019,271 904,603 909,946 969,812 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 622,974 695,463 875,055 898,936 
มันส าปะหลัง 206,540 270,823 201,652 209,731 
อ้อยโรงงาน 587,903 656,144 567,297 551,650 
มะขามหวาน 84,112 94,054 87,698 86,846 
ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ ์/ แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 
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แผนภาพที ่ 1-1  พื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 – 2562 (ไร่)

 
 
 
แผนภาพที ่1-2 แนวโน้มการปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 – 2562 (ไร่) 

 
   
  ส าหรับข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก พบว่า ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มีสัดส่วนปริมาณการ
ผลิตและมูลค่ารวมมากท่ีสุด โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง มะขามหวาน พืชผัก ถั่วเขียว
ผิวมัน ยาสูบ มะม่วง ข้าวไร่ เป็นพืชที่มีศักยภาพในกลุ่มพืชเศรษฐกิจหลักและมีมูลค่าตามล าดับ ส่วนถั่วเขียว
ผิวด า ยางพารา สมุนไพร ถือเป็นพืชศักยภาพในกลุ่มพืชเศรษฐกิจรอง 
 
ตารางท่ี 1-6 : ข้อมูลด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการผลิต  2560 
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หน่วย : ไร่ ข้าวนาปีและนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์ มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน มะขามหวาน 
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ชนิดพืช 
จ านวน

ครัวเรือน
เกษตรกร 

 
เน้ือที่เพาะปลูก

(ไร่) 

เน้ือที่เก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวได้
(กิโลกรัม) 

ผลผลิต
เฉลี่ย/เน้ือที่
เก็บเกี่ยว 
(กิโลกรัม) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย 
(บาท/

กิโลกรมั) 
1. ข้าวนาปี              
-  ข้าวหอมจังหวัด 9,803 146,155.00 143,967.25 90,786,707.50 630.61 7.46 
-  ข้าวเหนียว 12,787 113,617.00 111,332.25 63,187,085.00 567.55 8.54 
-  ข้าวเจ้าอื่นๆ 35,941 808,993.00 791,805.00 537,690,943.00 679.07 6.32 
รวม 58,531 1,068,765.00 1,047,104.50 691,664,735.50 - - 
2. ข้าวนาปรัง 

 
          

-  ข้าวเจ้าอื่นๆ 4,790 64,694.00 63,844.00 49,299,550.00 772.19 6.64 
-  ข้าวเหนียว 791 6,713.25 6,693.25 4,860,017.50 726.11 8.75 
รวม 5,581 71,407.25 70,537.25 54,159,567.50 - - 
3. ข้าวไร่ 1,653 10,275.00 10,275.00 3,546,800.00 345.19 9.63 
4. ข้าวโพดเลี้ยงสตัว ์

 
          

-  รุ่นที่ 1 28,956 846,810.00 809,681.00 750,593,317.00 927.02 5.10 
-  รุ่นที่ 2 5,993 75,047.00 72,660.00 66,161,196.00 910.56 5.20 
รวม 34,949 921,857.00 882,341.00 816,754,513.00 - - 
5. ถ่ัวเขียวผิวด า 

 
          

-  รุ่นที่ 1 848 20,978.00 19,718.00 2,549,908.00 129.32 25.35 
-  รุ่นที่ 2 153 5,508.75 2,030.00 254,062.00 125.15 25.56 
รวม 1,001 26,486.75 21,748.00 2,803,970.00 - - 
6. ถั่วเขียวผิวมัน 

 
          

-  รุ่นที่ 1 1,560 40,494.00 40,410.00 6,188,256.00 153.14 27.33 
-  รุ่นที่ 2 5,497 127,046.00 91,369.00 11,180,130.00 122.36 22.73 
รวม 7,057 167,540.00 131,779.00 17,368,386.00 - - 
7. มันส าปะหลัง
โรงงาน 

16,976 
458,708.00 246,928.00 841,100,435.00 3,406.26 1.46 

8. อ้อยโรงงาน 13,062 572,089.00 388,666.00 3,559,653,460.00 9,158.64 1.01 
9. มะขามหวาน       
-  มะขามหวาน 13,152 86,971.00 68,798.00 25,521,167.00 370.96 62.76 
-  มะขามเปรี้ยว 167 1,371.00 296.00 139,070.00 153.97 20.11 
         รวม 13,319 88,342.00 69,094.00 25,660,237.00 - - 
10. มะม่วง 3,294 29,513.50 6,258.00 6,230,400.00 995.59 24.54 
11. ยางพารา 3,518 88,558.25 12,637.00 562,042.96 44.48 30.09 
12. ยาสูบ 4,878 29,234.00 29,126.00 8,419,702.00 289.08 88.88 
13. พืชผัก 9,689 50,274.00 45,492.00 127,337,491.00 2,799.00 14.41 
14. สมุนไพร 120 605.00 300.00 540,000.00 1,1800.00 42.59 
รวมทั้งสิ้น 173,628 3,583,654.75 2,962,285.75 6,155,801,739.96 - - 

 
แผนภาพที่ 1-3 : ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจ ประจ าปี 2560 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ที่มา: ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ / แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 

 
 
 
  เกษตรอินทรีย์  
  จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ปี 2561 มีจ านวน  22 ราย 
พ้ืนที่เพาะปลูกรวม 798.642 ไร่ และมีประเภทพืชรวม 63 ชนิด โดยพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุด คือ ใบ
หม่อน มะพร้าว มะขามเปรี้ยวยักษ์ ตามล าดับ  
 

ตารางท่ี 1-7 : จ านวนเกษตรกรและพื้นที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ปี 2561 
 

จ านวน (ราย) พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ประเภทพืช (ชนิด) 
22 798.642 63 

 

 
     ที่มา: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ / แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 
 
  เกษตรปลอดภัย 
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  จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) ณ ปี 2562 มีจ านวน 
327 ราย พ้ืนที่เพาะปลูกรวม 5,698.3 ไร่ และมีประเภทพืชรวม 106 ชนิด โดยพืชที่มีพ้ืนที่ปลูกมากท่ีสุด 
คือ มะขาม มะม่วง หน่อไม้ฝรั่ง ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1-8 : จ านวนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูกและประเภทพืชที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตร 
  
                    ปลอดภัย (GAP) ปี 2561                                      

จ านวน (ราย) พื้นที่เพาะปลูก (ไร่) 
327 5,698.3 

 
ที่มา: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ / แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 

   
  ปศุสัตว์   

 สัตว์เศรษฐกิจในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วย ไก่ สุกร โคนม โคเนื้อ กระบือ โดยในปี 
2562 จ านวนไก่มีมากที่สุด จ านวน 8,199,979 ตัว ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีจ านวน 19,336,391 ตัว 
หรือมีอัตราการลดลง 57.59% แต่โคเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบราคาต่อหน่วย ทั้งนี้ 
สุกร โคเนื้อ โคนม กระบือ มีจ านวนลดลงในปี 2562 แต่ในภาพรวมปริมาณการผลิตด้านปศุสัตว์มีแนวโน้ม
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
 

ตารางท่ี 1-9 : จ านวนสัตว์เศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2559 – 2562 

สัตว์เศรษฐกิจ 2559 2560 2561 2562 

ไก่เนื้อ/ไก่ไข่/ไก่พ้ืนเมือง 
(ตัว) 

11,372,814 7,172,483 19,336,391 8,199,979 

สุกร (ตัว) 33,231 52,669 52,198 111,033 
โคนม-น้ านมดิบ (ตัว) 1,700 n/a n/a 2,417 
โคเนื้อ(ตัว) 31,835 42,516 51,854  51,262 
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กระบือ(ตัว) 2,056 2,865 3,474  4,157 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1-4 : จ านวนสัตว์เศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2559 – 2562 

 
ที่มา: ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 

      ประมง 
 ในปี 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในพื้นที่น้ าจืด 

จ านวน 8,978 ครัวเรือน และมีเนื้อที่ส าหรับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดรวม 14,708.00 ไร่ รวมทั้งมีผลผลิตจาก
การเพาะเลี้ยงเท่ากับ 3,330.845 กิโลกรัม ทั้งนี้ จ านวนเกษตรกรที่เพาะเลี้ยง จ านวนบ่อเลี้ยง เนื้อที่ในการ
เพาะเลี้ยงและผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง มีปริมาณลดลงจากปี 2560 จ านวน 247 ครัวเรือน 12,186 ไร่ 
และ 569,799 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นอ าเภอที่มีปริมาณผลผลิตจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและการท าประมงน้ าจืดมากท่ีสุด 

ตารางท่ี 1-10 : ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่น้ าจืด บ่อ กระชัง เนื้อที่ และปริมาณสัตว์น้ าจืด 
        ที่จับได้จากการท าประมงน้ าจืด เป็นรายอ าเภอ ปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2562  

จังหวัด 
เพชรบูรณ์ 

 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ปี 2560 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ปี 2562 

จ านวน 
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

จ านวน
บ่อ 

เนื้อที่เลี้ยง
รวม  
(ไร่) 

ผลผลิต  
(ก.ก.) 

จ านวน 
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

จ านวน
บ่อ 

เนื้อที่เลี้ยง
รวม  
(ไร่) 

ผลผลิต  
(ก.ก.) 

เมืองเพชรบูรณ์ 2,065 2,071 17,828 1,027,035 1,818  5,641.68 367,236.00 
ชนแดน 504 505 937.58 157,670 646  711.67 29,048.37 
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2559 2560 2561 2562
ไก่เนื้อ/ไก่ไข่/ไก่พื้นเมือง (ตัว) 11,372,814 7,172,483 19,336,391 8,199,979

สุกร (ตัว) 33,231 52,669 52,198 111,033

โคนม-น้ านมดิบ (ตัว) 1,700 0 0 0

โคเนื้อ(ตัว) 31,835 42,516 51,854 51,262

กระบือ(ตัว) 2,056 2,865 3,474 4,157
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จังหวัด 
เพชรบูรณ์ 

 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ปี 2560 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ปี 2562 

จ านวน 
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

จ านวน
บ่อ 

เนื้อที่เลี้ยง
รวม  
(ไร่) 

ผลผลิต  
(ก.ก.) 

จ านวน 
เกษตรกร
(ครัวเรือน) 

จ านวน
บ่อ 

เนื้อที่เลี้ยง
รวม  
(ไร่) 

ผลผลิต  
(ก.ก.) 

หล่มสัก 1,345 1,348 3,711.51 971,777 1,457  1,548.09 922,170.40 
หล่มเก่า 1,864 1,873 2,772.66 1,200,950   1,980  1,331.03 31,699.61 
วิเชียรบุรี 957 961 3,881.10 407,670 940  2,438.60 73,773.63 
ศรีเทพ 366 367 709.10 724,330 498  517.30 203,249.82 
หนองไผ่ 789 795 2,646.38 277,165 729  1,241.82 149,852.69 
บึงสามพัน 160 162 672.00 89,083 310  606.50 1,510,169.30 
น้ าหนาว 14 14 19.75 - 16  20.15 1,917.38 
วังโป่ง 304 304 794.13 58,620 342  433.87 30,201.08 
เขาค้อ 124 123 304.00 109,100 251  221.47 11,527.13 

รวม 8,492 8,524 34,336.20 5,023,400 8,978  14,708.00 3,330.845 

ที่มา: ส านกังานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ / แผนพัฒนาจังหวดัเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 

 
1.8 ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 

ในปี 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนและได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจกรรมสิ้นปี จ านวน 1,204 โรงงาน มีจ านวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 37,765.05 ล้านบาท  
จ านวนแรงงาน 17,490 คน ส าหรับประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด คือ อาหาร  
การผลิตอ่ืน และเกษตร ตามล าดับ ส่วนผลิตภาพแรงงานของจังหวัดเพชรบูรณ์ยังต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ
มาก ยังคงต้องมีการยกระดับผลิตภาพแรงงาน 

ตารางท่ี 1-11 : จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 จังหวัดเพชรบูรณ์  
                           ปี พ.ศ. 2559 – 2562 

รายการ 2559 2560 2561 2562 

โรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนและได้รบัอนญุาตใหป้ระกอบกิจการ ณ สิ้นปี 
จ านวนโรงงาน 1,138 1,146 1,177 1,204 
เงินทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) 37,550.57 39,245.55 40,022.05 37,765.05 
จ านวนคนงาน (คน) 17,637 17,389 17,649 17,490 
 - ชาย 7,987 12,735 12,937 12,808 
 - หญิง 9,699 4,654 4,712 4,682 

หมายเหตุ : โรงงาน คือโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ประกอบด้วยโรงงานประเภทที่ 1 , 2 และ 3   
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์  / แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 
 

ตารางท่ี 1-12 : ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ปี 2562 

ประเภทอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน เงินลงทุน (ล้านบาท) แรงงาน 
เกษตร 518 - - 
อโลหะ 105 - - 

การขนส่ง 92 - - 
อาหาร 85 - - 

เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 77 - - 
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การผลิตประเภทอ่ืน  ๆ 327 - - 
หมายเหตุ:  
อาหาร: แปรรูปเนือ้ไก่ ผลิตอาหารสตัว์ บด/อบเมล็ดพืช ท าไอศกรีมและนม 

การผลิตอื่น : การผลิตพลังงานไฟฟ้า ปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม การท าห้องเย็น  การโม่ บดหรือย่อยหิน  
เกษตร: การผลิตเกี่ยวกับเมลด็พืชและผลผลิตเกษตรกรรม โรงสีข้าว อบเมล็ดพืช ผลติมันเสน้ 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ / แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 

 

 
1.9 ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว 

จังหวัดเพชรบูรณ์มีการท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม เชิงโบราณสถาน/โบราณวัตถุ/ เชิงประเพณี และเชิงผจญภัย ถือได้ว่าการ
ท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ จากข้อมูลกรมการท่องเที่ยวพบว่ามีจ านวนผู้เยี่ยมเยือน นักท่องเที่ยว 
นักทัศนาจร เพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี 2561 มีจ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน 2,362,288 คน รายได้จากการท่องเที่ยว
ทั้งสิ้น 7,742.38 ล้านบาท ทั้งนี้ จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในปี 2561 เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 2.6 ซึ่งมีจ านวนเล็กน้อย และสถานประกอบการที่พักแรมมีอัตราการเข้าพักท่ีเพ่ิมข้ึน 

ตารางท่ี 1-13 : สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 – 2561 

รายการ 2559 2560 2561 2562 

จ านวนผู้เยีย่มเยือน 1,950,418 2,300,953 2,362,288 - 

- ชาวไทย 1,927,455 2,275,426 2,336,057 - 
- ชาวต่างประเทศ 22,963 25,567 26,231 - 

รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท) 5,958.63 7,101.23 7,101.23 7,742.38 

- ชาวไทย 5,880.05 7,010.65 7,533.70 - 
- ชาวต่างประเทศ 78.58 90.58 95.24 - 

สถานประกอบการทีพ่ักแรม     

อัตราการเข้าพัก (%) 52.12 54.20 54.20 - 
จ านวนผู้เข้าพักแรม 1,610,313 1,940,338 1,940,338 - 

                      ที่มา:  ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 

 
1.10 การสาธารณสุข 

จังหวัดเพชรบูรณ์มี โรงพยาบาลรัฐบาล จ านวน 12 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 2 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 154 แห่ง และคลินิก 343 แห่ง  

  ตารางท่ี 1-14 : จ านวนโรงพยาบาลและสถานีอนามัยของจังหวัดเพชรบูรณ์พ.ศ. 2560 – 2562 

ประเภทของสถานพยาบาล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
โรงพยาบาลรัฐบาล(แห่ง) 12 12 12 
โรงพยาบาลเอกชน (แห่ง) 3 3 2 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (แห่ง) 154 154 154 
สถานพยาบาล (แห่ง) - - - 
คลินิก (แห่ง) 400 414 343 

รวม 569 583 511 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ / แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 
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เมื่อพิจารณาอัตราก าลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาครัฐและเอกชน ปี 2562 
ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า 
จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนแพทย์ทั้งสิ้น 167 คน ทันตแพทย์ 64 คน เภสัชกร 113 คน และพยาบาล 1,273 คน   
เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนประชากรในจังหวัด พบว่า มีอัตราสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 5,944 สัดส่วน 
ทันตแพทย์ต่อประชากร 1 : 15,509 สัดส่วนเภสัชกรต่อประชากร 1 : 8,784 และสัดส่วนพยาบาล 
ต่อประชากร 1 : 780 ซึ่งมีสัดส่วนของประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สูงกว่าระดับประเทศ  

หากจะพิจารณาตั้งแต่ปี 2559 - 2562 พบว่า อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ยังสูงกว่าค่า
กลางของประเทศมาก ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน 

   ตารางที ่1-15 : จ านวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ รายอ าเภอ   

อ าเภอ 
จ านวนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย ์ ประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1 คน 

แพทย ์
ทันต
แพทย ์

เภสัชกร พยาบาล 
พยาบาล
เทคนิค 

แพทย ์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
พยาบาล
เทคนิค 

เมืองเพชรบูรณ์ 64      17        32        495      4 3,266     12,295    6,532    422    52,254 

ชนแดน 9      4        5        61      2 8,809     19,819    15,855    1,300     39,639 

หล่มสัก 22       7        14        134      - 7,146     22,458    11,229    1,173     - 

หล่มเก่า 10       6        10        100      1 6,681     11,135    6,681    668     66,807 

วิเชียรบุร ี 23       7        17        157      1 5,729     18,824    7,751    839     131,768 

ศรีเทพ 6       4        6        56      - 11,733     17,599    11,733    1,257     - 

หนองไผ ่ 12       5        10        97      2 9,318     22,363    11,182    1,153     55,908 

บึงสามพัน 8       5        7        68      - 9,002     14,403    10,288    1,059     - 

น้ าหนาว 3       2        3        21      - 6,173     9,259    6,173    882     - 

วังโป่ง 5       4        5        42      - 7,346     9,183    7,346    875     - 

เขาค้อ 5       3        4        42      - 7,808     13,013    9,760    930     - 

รวม 167       64        113        1,273      10 5,944     15,509    8,784    780     99,259 
เฉลี่ยระดับประเทศ พ.ศ. 2561 1,764 8,472 4,569 395 9,013 

แผนภาพที่ 1-5 อัตราส่วนประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ 1  คน 
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ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  / แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 

 

 

 

ตารางท่ี 1-16 : สถิติด้านสุขภาพที่ส าคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2558 – 2561 

ข้อมูล 2558 2559 2560 2561 
ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคดักรองเบาหวาน 80.6 48.9* 58.08* 59.88* 
ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคดักรองความดัน
โลหิตสูง 82.81 49.97* 56.82* 58.05* 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี (FBS 70-

130 mg/dl) 
59.08 23.84* 22.97* 32.02* 

ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดนัโลหิตได้ดี 
(BP <140/90 mmHg)) 56.97 33.75* 43.26* 51.77* 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดแูลรกัษา/ส่ง
ต่อเพิ่มขึ้น 100 100 100 100 
ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดแูล
รักษา/ส่งต่อเพิม่ขึน้ 100 100 100 100 

ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคดักรองเบาหวาน* 53.87 70.82 83.87 87.56 
ร้อยละของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคดักรองความดัน
โลหิตสูง* 57.9 75.46 85.26 88.04 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี (HbA1c 
<7)* 

22.5 23.84 22.97 32.25 

ร้อยละของผู้ป่วยความดนัโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดนัโลหิตได้ดี 
(BP <140/90 mmHg)* 32.35 33.75 43.26 51.77 

ที่มา: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ / แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 

ข้อมูลด้านสาธารณสุขของจังหวัดเพชรบูรณ์ ชี้ ให้ เห็นว่าในเชิงของการตรวจสอบนั้น  
ในปี พ.ศ. 2561 ประชาชนได้รับการตรวจสอบหรือคัดกรองใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ในขณะที่
ในเชิงของการดูแลนั้น สถานการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่มี

พ.ศ. 
2558

พ.ศ. 
2559

พ.ศ. 
2560

พ.ศ. 
2561

พ.ศ. 
2562

ประชากรต่อแพทย์  1 คน 5,864 9,291 6,069 5,800 5,944
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ภาวะแทรกซ้อนนั้นต่างได้รับการดูแลรักษาและส่งต่อทั้งสิ้น ซึ่งแสดงจากการที่มีสัดส่วนทางด้านนี้สูงถึง            
ร้อยละ 100 

1.12 แรงงาน 
  ปี 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีจ านวนผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานทั้งสิ้น 479,606 คน และมีผู้มีงานท า

จ านวนทั้งสิ้น 466,052 คน มีจ านวนผู้ว่างงานเพ่ิมขึ้นจาก 3,490 คน ในปี 2561 เป็น 4,162 คน ในปี 
2562 โดยอัตราการว่างงานคิดเป็นร้อยละ 0.9 

 

  ตารางท่ี 1-17 : จ านวนแรงงานรายจังหวัดของจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558 - 2562 

สถานภาพแรงงาน 2558 2559 2560 2561 2562 
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 737,475 738,132 738,710 739,159 739,280 
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 486,676 492,499 476,656 483,715 479,606 
ผู้มีงานท า 482,245 488,657 469,519 479,363 466,052 
ผู้ว่างงาน 1,845 1,978 2,969 3,490 4,162 
ผู้ที่รอฤดูกาล 5,092 1,864 4,168 3,862 9,392 
ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน 232,857 254,633 262,054 255,444 259,674 
อัตราการว่างงาน(ร้อยละ) 0.13 0.4 0.6 0.7 0.9 

ที่มา : การส ารวจภาวะการท างานของประชากรจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2562 / แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2565 (รอบทบทวน พ.ศ.2565) 
 1.12 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1) เส้นทางคมนาคมหลัก 
 เส้นทางถนน 
 มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์หลายเส้นทาง แต่ยังไม่มีเส้นทางคมนาคมรถไฟ ส าหรับเส้นทาง

คมนาคมทางรถยนต์หลักคือ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ สายสระบุรี-หล่มสัก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงจุดผ่านแดน
ถาวรสะพานมิตรภาพแม่น้ าเหืองไทย - ลาว หรือด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย โดยสามารถเชื่อมต่อกับเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข 4 Route 4 (Laos)    ของ สปป.
ลาว  ในแขวงไชยบุรี และสามารถเดินทางไปยังเมืองเมืองแก่นท้าวและเมืองหลวงพระบาง อีกท้ังยังเป็นประตู
ไปสู่เมืองต่าง ๆ เพ่ือการค้าและท่องเที่ยวทั้งในลาว เวียดนามและจีน  

 ส่วนเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์หลักอีกเส้นทางหนึ่ง คือ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ซึ่งเป็น
ทางหลวงและเป็นเส้นทางคมนาคมแนวพ้ืนที่ เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic 
Corridor) เชื่อมโยงประเทศพม่า-ไทย-ลาว-เวียดนาม ตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงหรือ GMS (Greater Mekong Sub region: GMS) ซึ่งสร้างโอกาสในการพัฒนาและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเชื่อมต่อกับเมืองศูนย์กลางในกลุ่มจังหวัด (พิษณุโลก) ทั้งด้านการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยว ในลักษณะ Supply และ/หรือ Value Chain  โดยเชื่อมต่อกับแนวพ้ืนที่
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor)  ไปยังประเทศจีน-พม่า/ลาว-ไทย ระยะทาง
ประมาณ ๑,๒๘๐ กิโลเมตร  ซึ่งผ่านสี่แยกอินโดจีนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

 อย่างไรก็ตาม เส้นทางหลักหมายเลข ๑๒ ดังกล่าว  ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทาง   
๔  ช่องทางจราจรตลอดทั้งสาย  โดยเฉพาะช่วงหล่มสัก (เพชรบูรณ์) - ชุมแพ (ขอนแก่น)   

 ส าหรับเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทางและรถขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์มีเส้นทางเดินรถโดยสารและรถขนาดเล็กจ านวน๘๗เส้นทางดังนี้ 

เส้นทางเดินรถหมวด ๑  จ านวน ๒ เส้นทาง 

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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เส้นทางเดินรถหมวด ๒  จ านวน ๒ เส้นทาง 
เส้นทางเดินรถหมวด ๓  จ านวน ๒๘ เส้นทาง 
เส้นทางเดินรถหมวด ๔  จ านวน ๒๘ เส้นทาง 
เส้นทางเดินรถขนาดเล็ก  จ านวน ๒๗ เส้นทาง 

 สนามบิน 
 จังหวัดเพชรบูรณ์มีสนามบินอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ไปทางเหนือ ประมาณ ๓๐ 

กิโลเมตร  ซึ่งมีศักยภาพในการควบคุมการขนส่งทางอากาศในเขตรับผิดชอบให้เป็นไปตามตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ การให้บริการ และอ านวยความสะดวกความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสาร และบุคคล
อ่ืนที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ  แต่ปัจจุบัน
สนามบินดังกล่าวยังไม่เปิดใช้เชิงพาณิชย์ ท าให้ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ให้บริการในพ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
2. สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัด 
 2.1 สภาพการจัดการศึกษา 

  จังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งเขตการปกครองเป็น 11 อ าเภอ 117 ต าบล 1,430 หมู่บ้าน          
มีประชากร 995,331 คน 348,520 ครัวเรือน  มีสถานศึกษาของรัฐและเอกชน กระจายอยู่ในทุกอ าเภอ 
รวม 912 แห่ง ในจ านวนนี้มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะระดับปฐมวัยในทุกพ้ืนที่ของจังหวัด
และยังมี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 271 แห่ง กระจายในทุกต าบลของ
จังหวัด มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สายสามัญ/อาชีวะ) จ านวน 637 
แห่ง ศูนย์ กศน.อ าเภอ จ านวน 11 ศูนย์ และสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จ านวน              
5 แห่ง ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาก าลังคนในจังหวัดระดับหนึ่ง ด้านประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ประชากรวัยเรียน จ าแนกตามระดับ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแนวโน้มดังนี้  
 
ตารางท่ี 1-18 ข้อมูลประชากร ประชากรวัยเรียน จ าแนกตามกลุ่มอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2563 

รายการ/ปี 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ประชากรทั้งหมด 995,807 996,986 995,223 995,331 994,540 992,451 
วัยเรียนก่อนประถมศึกษา  
(อายุ 3-5 ปี) 

34,081 34,387 34,097 32,946 31,102 30,300 

วัยเรียนระดับประถมศึกษา 
 (อายุ  6-11 ปี) 

71,835 71,088 69,691 69,223 68,729 67,473 

วัยเรียนระดับ ม.ต้น  
(อายุ 12-14 ปี) 

35,953 35,112 35,566 35,916 35,845 35,510 

วัยเรียนระดับ ม.ปลายหรือ 40,687 38,858 37,045 35,884 34,961 35,483 
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เทียบเท่า (อายุ 15-17 ปี) 
 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2563 
 

  จากสถานการณ์ประชากรของจังหวัดเพชรบูรณ์  ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง และ                   
เมื่อพิจารณารายกลุ่มอายุ ทั้งวัยก่อนประถมศึกษา (อายุ 3 – 5 ปี) วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 6 – 
11 ปี) วัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุ 12 – 14 ปี) และวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า (อายุ 15 – 17) ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 ก็มีแนวโน้มลดลงในทุกกลุ่มอายุ  
 

 2.2 สภาพการจัดการศึกษาด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  จั งห วั ด เพ ช รบู รณ์ มี ข้ า ร าช ก ารค รู  แ ล ะบุ ค ล าก รท า งก ารศึ ก ษ าจ าก ทุ ก สั งกั ด  
จ านวนทั้งสิ้น 10,649 คน ในจ านวนนี้มีครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน จ านวน 8,354 คน มีผู้เรียนใน
จังหวัด จ านวน 173,626 คน คิดเป็นอัตราส่วนครูต่อผู้เรียน 1 : 21 คน หากจ าแนกตามหน่วยงานที่
ส าคัญในการจัดการศึกษา สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
  1. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
คือ 1 :16  
  2. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาเอกชน คือ 1 :17  
  3. อัตราส่วนครูต่อผู้เรียนของสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 1 :26 
  4. อัตราส่วนอาจารย์ต่อผู้เรียนของสถานศึกษาอุดมศึกษา คือ 1 : 8 
 
 2.3 สภาพด้านโอกาสทางการศึกษา 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประชากรวัยเรียน (อายุ 3 -24 ปี) จ านวน 260,948 คนในจ านวนนี้มี
ประชากรวัยเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (3-5ปี) และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (6-17 ปี) จ านวน 168,766 
คน จ าแนกได้ดังนี้  
  1) วัยเรียนก่อนประถมศึกษา (อายุ 3-5 ปี)   จ านวน 30,300 คน  
  2) วัยเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ  6-11 ปี)    จ านวน 67,473 คน 
  3) วัยเรียนระดับ ม.ต้น (อายุ 12-14 ปี)   จ านวน 35,510 คน  
  4) วัยเรียนระดับ ม.ปลาย (อายุ 15-17 ปี)   จ านวน 35,483 คน 
                5)  อุดมศึกษา                                                  จ านวน 92,182 คน 
  

ตารางท่ี 1-19 แสดงจ านวนประชากรวัยเรียนและประชากรที่เข้าเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

กลุ่มประชากร 
ระดับการศึกษา 

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

ร้อยละ 107.08 94.35 99.84 85.27 
 

 จากจ านวนประชากรวัยเรียนดังกล่าว เปรียบเทียบกับประชากรวัยเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษา 
พบว่า ประชากรวัยเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสัดส่วนการเข้าศึกษาในระดับต่างๆ ระดับปฐมวัย จ านวน
ประชากร 30,300 คน เข้าเรียน 32,446 คน คิดเป็นร้อยละ 107.08 ระดับประถมศึกษา จ านวน
ประชากร 67,473 คน เข้าเรียน 63,664 คน คิดเป็นร้อยละ 94.35 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน



21 

 

ประชากร 35,510 คน เข้าเรียน 35,455 คน คิดเป็นร้อยละ 99.84 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวนประชากร 35,483 คน เข้าเรียน 30,258 คน คิดเป็นร้อยละ 85.27  ดังแผนภาพที่ 1-6 ดังนี้ 
 

แผนภาพที่ 1-6 แสดงอัตราการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนต่อระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ตารางท่ี 1-20 แสดงสัดส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ออาชีวศึกษา 
 

จ านวนผู้เรียนระดับ ป.ปลาย/เทียบเท่า จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
ม.ปลาย 15,923 65.23 
ปวช. 8,339 34.37 

รวม 24,262 100 
 
                      ส่วนสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  จ านวน 24,262 คน  
จ าแนกเป็น มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 15,923 คน และ ปวช. จ านวน 8,339 คน คิดเป็นสัดส่วน 
65:35  

  
แผนภาพที่ 1-7 แสดงสัดส่วนการเรียนต่อสายสามัญต่อสายอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2563 

3. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

    จั งห วั ด เพชรบู รณ์  มี หน่ วยงานที่ จั ด การศึ กษ า จ าน วน  6  สั งกั ด  1 4   หน่ วยงาน   
620 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 735 ศูนย์ เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึง
ระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมพ้ืนที่ 11 อ าเภอทั่วจังหวัด ข้อมูลที่ด าเนินการจัดท าประกอบไปด้วย ข้อมูล
หน่วยงานที่จัดการศึกษา ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 10,794 คน  และมีนักเรียนนักศึกษา 
จ านวน 170,139 คน ดังนี้ 

 

 

 

ตารางที ่1-21  ข้อมูลหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จ าแนกรายกระทรวง ปีการศึกษา 2563 
 

หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1. กระทรวงศึกษาธิการ  

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

15,923, 
65%

8,339, 35% ม.สลาย

สวช
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หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
1.1.5.1. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.1 - ม.6 
1.1.5.2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ป.1 - ม.6 
1.1.5.3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดเพชรบูรณ์ เตรียมความพร้อม 

1.2. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดเพชรบูรณ์  (กศน.) 

 

1.2.1. กศน.อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ ป.1 – ม.6  
1.2.2. กศน.อ าเภอหล่มสัก ป.1 – ม.6  
1.2.3. กศน.อ าเภอหล่มเก่า ป.1 – ม.6 
1.2.4. กศน.อ าเภอเขาค้อ ป.1 – ม.6 
1.2.5. กศน.อ าเภอวิเชียรบุรี ป.1 – ม.6 
1.2.6. กศน.อ าเภอชนแดน ป.1 – ม.6 
1.2.7. กศน.อ าเภอศรีเทพ ป.1 – ม.6 
1.2.8. กศน.อ าเภอหนองไผ่ ป.1 – ม.6 
1.2.9. กศน.อ าเภอวังโป่ง ป.1 – ม.6 

1.2.10. กศน.อ าเภอน้ าหนาว ป.1 – ม.6 
1.2.11. กศน.อ าเภอบึงสามพัน ป.1 – ม.6 

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

1.4. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
1.4.1. สถานศึกษาของรัฐบาล  

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

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

2. กระทรวงมหาดไทย   

2.1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

2.1.1. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ม.1 – ม.6 
2.2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  

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

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

2.4. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี  
2.4.1. รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ปฐมวัย 

2.5. เทศบาลต าบลนางั่ว  
2.5.1. โรงเรียนเทศบาลต าบลนางั่ว ปฐมวัย 

2.6. เทศบาลต าบลชนแดน  
2.6.1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลชนแดน ปฐมวัย 

2.7. เทศบาลต าบลดงขุย  
2.7.1. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงขุย ปฐมวัย 

2.8 เทศบาลต าบลพุเตย  
     2.8.1 โรงเรียนเทศบาลต าบลพุเตย ปฐมวัย 
2.9 เทศบาลต าบลซัยสมอทอด  
     2.9.1 โรงเรียนเทศบาลต าบลซับสมอทอด ปฐมวัย 
2.10 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  
     2.10.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ปฐมวัย 
2.11 องค์การบริหารส่วนต าบลสักหลง  
     2.11.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลสักหลง ปฐมวัย 



25 

 

หน่วยงาน ระดับการศึกษา 
2.12 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  
     2.12.1 โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่ ปฐมวัย 

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

4. ส านักงานมหาเถรสมาคม โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  
4.1. ปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม (หล่มสัก) ม.1 – ม.6 
4.2. ปริยัติสามัญวัดสระเกศ (หล่มเก่า) ม.1 – ม.6 
4.3. ปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ (เมืองฯ) ม.1 – ม.6 
4.4. พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดประชานิมิต (วิเชียรบุรี) ม.1 – ม.6 

5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
5.1. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี 

 6. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   
   6.1 มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-เอก  
   6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-เอก 
   6.3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง ปริญญาตรี 
   6.4 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์ ปริญญาตรี-โท 

 

ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่1-22 ข้อมูลจ านวนสถานศึกษา จ าแนกรายสังกัด ปีการศึกษา 2563 
 

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

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

 - สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 189 
 - สพม. เขต 40  39 
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   สังกัด กศ. พิเศษ 3 
   สังกัด สป. (กศน.) 11 
   สังกัด อาชีวศึกษา รัฐบาล 5 
   สังกัด อาชีวศึกษา เอกชน 8 
   สังกัด สช. ในระบบ 55 
   สังกัด สช. นอกระบบ  17 

2. กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 19 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สังกัดท้องถิ่น)  268 
4. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4 
5. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 1 
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1 
7. กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 4 

รวม 894 

ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2563 
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ตารางที่ 1-23 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายหน่วยงานและสังกัด 
 
ท่ี 

 
สังกัด 

ต าแหน่ง  
 

พนักงาน
จ้าง

ท่ัวไป 

 
 

พนักงาน
ตาม

ภารกิจ 

 
 

รวม 
ผู้บริหาร รองผู้บริหาร

สถานศึกษา 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูต่างประเทศ 

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

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                      
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 88 28 116 6 2 8 233 855 1088            1212 
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 89 18 107 6 3 9 289 943 1232            1348 
 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 107 48 155 5  5 361 1205 1566            1953 
 สพม. เขต 40  33 7 40 11 12 23 496 1015 1511 24 17 41 30 45 75 11 13 24 282 0 1966 
, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 0 1 1 0 0 0 2 11 13 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16 
 โรงเรียนโสตศึกษา 1 0 1 0 1 1 11 15 26 3 14 17 0 0 0 0 0 0 2 0 47 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ  0 1 1 0 1 1   37   4   4    4 10 60 

2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ร.ร.ตชด.) 0 0 0 0 0 0 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 
3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      250 1108 1359      448 32 41 71   1910 

4 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษา 

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

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

ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2563 
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ตารางที่ 1-24 ข้อมูลจ านวนนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามหน่วยงานและสังกัด 

ที ่ สังกัด/กระทรวง 
ระดับการศึกษา 

รวม ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อื่น ๆ 

เตรียมความพร้อม ระยะสั้น 

1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

          
 

 
1.1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3426 12796 2838         19060 

 
1.2 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 3957 11527 3179 756 

       
19419 

 
1.3 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 5603 17655 4215 25 

       
27498 

 
1.4 สพม.40 0 0 14380 12715 

       
27095 

 
1.5 การศึกษาพิเศษ 

            
 1.5.1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 0 250 354 173        777 
 1.5.2 โรงเรียนโสตศึกษา 21 98 79 34        232 
 1.5.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ           297  297 
2 ส านักงานคณะกรรมส่งเสริมการการศึกษาเอกชน 7772 18234 5005 1575        32586 
3 ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศกึษา 0 0 0 0 8066 3828 124 

   
6645 18663 

4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ 0 1287 4128 5996 0 0 0 
    

11411 
5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6519 1775 1024 492 273 45 

     
10128 

6 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 9 42 
         

51 
7 ส านักงานพระพุทธศาสนา 0 0 253 153 

       
406 

8 กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วจิัย ฯ       5222 100    5322 
9 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

      
681 

    
681 

 
รวม 27307 63664 35455 21919 8339 3873 6027 100  297 6645 173626 

ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2562

23
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ตารางที่ 1-25  ข้อมูล จ านวน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
 

ล ำดับ สังกัด จ ำนวน 
1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน

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

2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)  

1,910 

3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (ตชด.) 

10 

4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(อปท.)  

388 

 รวม 8,787 
            หมายเหตุ : ข้อมูลไม่รวมสังกัดอาชีวศึกษา และ กศน. 
 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2563 
 
ตารางที ่1-26 ข้อมูลจ านวนนักเรียนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน (คน) 
1 นักเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพป.) เขต 1 - 3,

สพม 40  
93,072 

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

 รวม 135,837 
 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2563 
 

ตารางที่ 1-27 ข้อมูล จ านวนห้องเรียน ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 

ล าดับ รายละเอียด จ านวน (ห้อง) 
1 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สพป1,2,3 ,สพม. 40 5,426 
2 ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  1,159 
3 สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตชด) 9 
4 สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 182 

 รวม 6,776 

ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2563 
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ตารางท่ี 1-28 ข้อมูลสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2563 
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวนโรงเรียน 
1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 

 
76 แห่ง 

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 
 

83 แห่ง 

3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 
 

110 แห่ง 

4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 

0  แห่ง 

 รวม 269 แห่ง 
 

    

หมายเหตุ  จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กหมายถึงโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต่ 120 คนลงมา 
 
ตารางที่ 1-29 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

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

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

รวม 268 9,783 
 

ที่มา: เว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  
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4) ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 

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

ตารางที่ 1-30  ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายรายวิชาและสังกัด 
 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ สังกัด 

ประเทศ ภาค 
ศธภ. 17 

จังหวัด สพฐ. สช. กศ. 
พิเศษ 

อปท. ตชด. 

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

ค่าเฉลี่ย 35.38 33.6 31.79 31.50 32.74 24.89 29.44 27.87 
 

  จากตารางที่ 1-30 พบว่า ในภาพรวมสังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.74 รองลงมาคือสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 31.50 ส่วนหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 24.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 36.59วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.03 และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.97 
และวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.36 รองลงมาคือสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 35.97 และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 32.12  
วิชาคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ย คือร้อยละ 29.28  วิชาภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยคือร้อยละ 28.64  สังกัดที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดเมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ  มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดในรายวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.95 และวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ22.32 ส่วนวิชา
ภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือร้อยละ 
17.50 และร้อยละ 26.05 ตามล าดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 1-8  
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แผนภาพที่ 1-8  แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
                     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

 
ตารางที่ 1-31 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ปีการศึกษา 2562 
 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ สังกัด 

ประเทศ ภาค 
ศธภ. 17 

จังหวัด สพฐ. สช. กศ. 
พิเศษ 

อปท. พุทธ 

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

 จากตารางที่ 1-31 พบว่า ในภาพรวมสังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยสู งสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 34.40 รองลงมาคือ สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.94 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.24 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในทุกรายวิชา โดย
วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.39 วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  30.56 วิชาคณิตศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 24.10 และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.57 สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชา 
รองลงมาคือสถานศึกษาสังกัดสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) โดยในวิชาภาษาไทย มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 51.20 วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  31.18 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
24.03 และวิชาวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.37 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา
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พบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
42.53 และวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.40 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์
สถานศึกษาสังกัดส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 18.84 และ มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 26.86  ตามล าดับ  ดังแสดงในแผนภาพที่ 1-9  
 
 

แผนภาพที่ 1-9 แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
      ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

 

ตารางที่ 1-32 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
 

วิชา 
ผลการทดสอบระดับ รายสังกัด 

ประเทศ ภาค 
ศธภ. 17 

จังหวัด สพฐ. สช. กศ. 
พิเศษ 

อปท. พุทธ 

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

  จากตารางที่ 1-32 พบว่า ในภาพรวม สังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.53 รองลงมาคือสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.66 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 23.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า 
สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อย
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ละ 39.33 วิชาสังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.93 และวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.80 วิชา
ภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.43 และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.15 รองลงมาคื อสังกัด
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) วิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 38.45 
วิชาสังคมศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  33.97 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.62 ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  26.58  และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยนร้อยละ 27.69 ส่วนสังกัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาพบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนามีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในวิชาภาษาไทย  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.45  วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 21.56 วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
14.20 และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 22.77 ยกเว้นวิชาภาษาสังคม สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
บริหารการศึกษาพิเศษมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 29.67  ดังแสดงในแผนภาพที่ 1-10 
 

แผนภาพที่ 1-10 แสดงกราฟเส้นผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
   ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 

 
            
ตารางท่ี 1-33  ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วิชา 
ระดับ 

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

ภาษาไทย 55.90 38.67 -
17.23 

54.27 37.44 -
16.83 

51.99 36.02 -
15.97 

ภาษาอังกฤษ 39.24 34.42 -4.80 36.21 31.36 -4.85 34.22 29.68 -4.54 
คณิตศาสตร์ 37.50 32.90 -4.60 35.46 31.55 -3.91 32.03 29.16 -2.87 
วิทยาศาสตร์ 39.93 35.55 -4.38 38.83 34.05 -4.78 37.31 32.3 -5.01 
ค่าเฉลี่ย 43.14 35.38 -7.76 41.19 33.60 -7.59 38.89 31.79 -7.1 
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          จากตารางที่ 1-33 ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET)    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ
และระดับภาคทุกรายวิชา   
 
  ตารางท่ี 1-34   ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

วิชา 
ระดับ 

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

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

 
           จากตารางที่ 1-34 พบว่า ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4 รายวิชา ต่ ากว่า
ระดับประเทศและระดับภาคทุกรายวิชา 
  
ตารางท่ี 1-35  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
                เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    

วิชา 
ระดับ 

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

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

 
           จากตารางที่ 1-35  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562 พบว่าผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยลดลงในทุกระดับ โดยคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5 
วิชา ลดลงทุกรายวิชา โดยมีวิชาสังคมศึกษาเพียงวิชาเดี่ยวที่ผลการสอบคงท่ี  
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ตารางท่ี 1-36 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT)  
                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับภาค 
                 และระดับจังหวัด 
 
 

 

ด้าน 
ผลการทดสอบNT 

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

ค่าเฉลี่ย 45.70 45.43 46.13 
 
 จากตารางที่ 2-36 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2562 พบว่า จังหวัดเพชรบูรณ์มีค่าเฉลี่ย 2 ด้านสูงกว่า
ระดับประเทศ สูงกว่าระดับภาค โดยระดับประเทศมีค่าเฉลี่ย 2 ด้าน เท่ากับร้อยละ 45.70  ระดับภาค             
มีค่าเฉลี่ย 2 ด้าน ร้อยละ 45.43 คะแนน และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าเฉลี่ ยร้อยละ 46.13 ดังแผนภาพที่            
1-11 
 
แผนภาพ 1-11 แสดงกราฟเส้นความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 1-37  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2562  
 

ด้าน 

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
ประเทศ ศธ.ภาค 17 จังหวัด 

2561 2562 เพ่ิม/
ลด 

2561 2562 เพ่ิม/ลด 2561 2562 เพ่ิม/ลด 

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

  
          จากตารางที่ 1-37 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย 
2 ด้านลดลงทุกระดับ   
 

ตาราง ท่ี 1-38 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net ) ปีการศึกษา 2562  
 

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

 

 จากตารางที่ 1-38 พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (National 
Test : V-NET)  ปีการศึกษา 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบต่ ากว่าระดับประเทศ และระดับภาค 
ทั้งสองระดับ โดยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 43.63 ระดับภาค 
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.88 และจังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.73  ต่ ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ 
1.04 และต่ ากว่าระดับภาค ร้อยละ 1.02 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประเทศมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.75 ระดับภาคมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.46 ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 40.00  
ต่ ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ 1.01 และต่ ากว่าระดับภาค ร้อยละ 1.011 ดังแสดงในแผนภาพที่ 1-12 
 
แผนภาพที่ 1-12 แสดงกราฟแท่งเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา  
  (National Test : V-NET)  ปีการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี  1-39  สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
                 ระหว่างปีการศึกษา 2557-2561จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ V-NET 

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

 

 จากตารางที่ 1-39 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (National 
Test: V-NET)  ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2562 พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบฯ มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 39.51 ถึง 46.94 โดยในปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 35.57 ในระดับ ปวส.                
ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 46.94 ในระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558 นอกนั้นจะขยับขึ้นและ
ลงในระดับที่ไม่แตกต่างกัน แต่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังแสดงในแผนภาพที่ 1-13 
 
แผนภาพที่ 1-13 แสดงสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
  ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ตารางท่ี 1-40  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
  ปีการศึกษา 2562  จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

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

 

 จากตารางที่ 1-40 พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ 
(N-NET) ปีการศึกษา 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับภาค ใน
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ 
ประเทศ ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีค่าในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 45.34 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.56 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ย 34.35  ดังแสดงในแผนภาพที่ 1-14 
 

แผนภาพที่ 1-14  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
     ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  ปีการศึกษา 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์   
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ตารางท่ี 1-41  สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)  
  ระหว่างปีการศึกษา 2558-2562 จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ระดับการศึกษา 
ผลการทดสอบ N-NET 

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

 

 จากตารางที่ 1-40 สถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ(N-
NET)  ระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2562 พบว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีผลการทดสอบฯ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
ร้อยละ 16.79 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 46.48 โดยในปีการศึกษา 2558 ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 16.79 และมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในปีการศึกษา 2560 ในระดับประถม
ศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.48 นอกนั้นจะขยับขึ้นและลงในระดับที่ไม่แตกต่างกัน แต่มี แนวโน้มสูงขึ้น
ต่อเนื่อง ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ยังมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังแสดงในแผนภาพที่ 1-15 
 
แผนภาพที่ 1-15 แสดงสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) 
   ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 
 
 ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจ าปี พ.ศ.2563 
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ส่วนที่ ๒ 
บริบทที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษา 

 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565) (ฉบับจัดท า
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ) ในครั้งนี้  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ศึกษา
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) (แผนระดับที่ 2 และ ถึงแผนระดับที่ 3) ในความสอดคล้องและเชื่อมโยง ตามนัยของมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้  

  แผนระดับท่ี 1 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 
  แผนระดับท่ี 2 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-25680) 
    ประเด็น (1) ความมั่นคง 
    ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
    ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
    ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
    ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.2560-2564) 
  5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   
  แผนระดับท่ี 3 
  6. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
  7. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580)  
   8. แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2561-2565) 
   9. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   10. แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2560-2565) ฉบับทบทวน   
   11. แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564 (รอบทบทวน พ.ศ.2564) 
  ผลการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ผ่านมา 
   รายงานผลการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 
 1.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (หลัก) 
  ๑.1.1 เป้าหมาย  
   ๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  
   ๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
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  1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรม ที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” 
ในการหล่อหลอมคนไทย ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น “วิถ”ี การด าเนินชีวิต โดยมีประเด็นย่อย 
ที่สอดคล้อง ดังนี้   (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน                
การสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และ (7) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม  
   2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ               
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วง การตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ 
เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย                  
มีความรอบรู้ทางการเงิน  มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม                
ในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คน   
ทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมา ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (3) ช่วงวัยแรงงาน  
   3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่          
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต การสร้างความตื่นตัว ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศ
ไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม และการสร้างระบบ การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  โดยมีประเด็นย่อย                
ที่สอดคล้อง ดังนี้  (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑               
(2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา              
ในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับ                
การเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
   4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและ
คณิตศาสตร์  ด้านทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ์ 
รวมถึงผู้มี  ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่ม                      
ผู้มีความสามารถพิเศษ ของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากร
ไทยมีอาชีพบนฐาน พหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบ
อาชีพได้อย่างมั่นคง  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา            
ผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อม               
การท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ (3) การดึงดูด
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศ ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับประเทศ  
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   6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้น การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
และการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้                 
(2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ครอบครัวและ
ชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน (4) การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
โดยมุ่ง ส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน
อย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬาและ
นันทนาการในการ พัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี พัฒนา
คุณภาพชีวิต รวมทั้งการ พัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับนานาชาติ              
ในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา  โดยมีประเด็นย่อย                  
ที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนา              
สู่ระดับอาชีพ  (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ อุตสาหกรรม
กีฬา 
  1.1.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน โดยเฉพาะกลุ่มประชากรวัยเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงการศึกษา
ตลอดชีวิต ส่งผลโดยตรงต่อการศึกษาของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  1.2.1 เป้าหมาย  
   1) สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ    
  1.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) การลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  โดยมีประเด็นย่อยที่
สอดคล้อง ดังนี้ (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ ส าหรับผู้
มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส “ด้านการศึกษาเน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพที่
เป็นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การสนับสนุนกลไก ความร่วมมือของ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้และนวัตกรรมของคนทุกกลุ่ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและ ประเมินผลเพ่ือ
สร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน” 
   ๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  โดยมี
ประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่ 
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   3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้  (1) สร้าง
สังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม  (4) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของ
สตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเอง โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 

  1.2.3  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา                  
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน เพ่ิมความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ า 
ของคุณภาพการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัด 
 
 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
  1.3.1 เป้าหมาย  
   1) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   2) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติ
สุขให้เกิดขึ้นกับ ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความ มั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง 
และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะ ร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้   
(1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนัก ในเรื่องความมั่นคง 
และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ             
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน  
   2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่
มีอยู่อย่าง ตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการ พัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีประเด็น
ย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้   (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน และ (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ 
  1.3.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา            
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ปลูกฝั่ง สร้างความตระหนักในสถาบันหลักของชาติ สร้างความรู้
ความเข้าใจ มีส่วนร่วมอย่างถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ในบริบทของไทย การสืบสารศาสตร์พระราชา แนวทางตามพระราชด าริ และภัยคุกความรูปแบบใหม่               
สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการศึกษา  
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 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1.4.1 เป้าหมาย  
   1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
  1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นส าคัญด้านการผลิตและ
การค้าสินค้า เกษตรในเวทีโลกด้วยพ้ืนฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ที่สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพ่ิม เน้นเกษตรคุณภาพสูง
และขับเคลื่อน การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้ง             
เชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้ างฐานอนาคต
ใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตร อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตร
อัจฉริยะ เพ่ือให้เกษตรกร มีรายได้สูงข้ึน  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (2) เกษตรปลอดภัย 
   3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทาง
ที่ส าคัญของ การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยว               
ที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรม
ไทย และใช้ประโยชน์จากข้อมูล และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจและความ
หลากหลายของการท่องเที่ยวให้สอดรับกับ ทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่ โดยการสร้างและ                 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งเทคโนโลยีและ นวัตกรรมในการส่งเสริมการตล าด การดูแล               
ความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการและผู้สูงอายุ การใช้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้เอ้ือต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนและเศรษฐกิจต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและ
สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละ พื้นที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
พ านักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และ ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโต
ของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและ เมืองอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เพ่ือการเป็น แม่เหล็กดึงดูด
นักท่องเที่ยวอย่างประทับใจตลอดการท่องเที่ยวจนเกิดการท่องเที่ยวซ้ าและแนะน าต่อ  โดยมีประเด็นย่อย           
ที่สอดคล้อง ดังนี้   (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (5) ท่องเทีย่วเชื่อมโยงภูมิภาค  
   4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ประเทศไทย ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญของภูมิภาคเอเชีย 
ในยุคของ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้ างพ้ืนฐานจะครอบคลุมถึง
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง เศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยง ประเทศไทยกับประชาคมโลก โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้             
(3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
   5) พัฒนาเศรษฐกิจบน พ้ืนฐานผู้ประกอบการยุค ใหม่  สร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้ง เกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความสามารถ ในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ด้าน              
คือ นวัตกรรมในการสร้างโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการ
ผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้า ที่ เข้มแข็งที่จะน าไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มี
ความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ 
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 “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้า และการลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล โลก โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ           
(5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
  1.4.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 -2565) จั งหวัดเพชรบูรณ์  เป็นแผน                    
ในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัด
การศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน สร้างและพัฒนาผู้เรียนในศักยภาพเพ่ือรองรับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด ที่มียุทธศาสตร์ด้านการเกษตร
ปลอดภัย การท่องเที่ยว และการสร้างพ้ืนฐานการมีอาชีพและการท างาน ผ่านกระบวนการจัดการศึกษา  
 
 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  1.5.1 เป้าหมาย 
   4) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล   
  1.5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจ ให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดี  ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมความเป็นธรรมทางสังคม สามารถ            
ลดความเสี่ยง ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้ โดยมี
เป้าหมายสู่สังคม ที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าลง ผ่านแนวทางและ
มาตรการต่าง ๆ เช่น  การบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและป่าไม้ รักษาฐาน
ทรัพยากรสัตว์ป่าและ ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ือ อาทร และเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติ  โดยมีประเด็นย่อยที่
สอดคล้อง ดังนี้  (2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด  (4) รักษาและเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
   6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดตั้ง
และพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม เพ่ือแก้ไขปัญหา และลดความขัดแย้ง พัฒนา และด าเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศน์                  
เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม              
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ของคนไทย 
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  1.5.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ปลูกฝั่งการน้อมน าศาสตร์พระราช าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน                   
โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
 
 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1.6.1 เป้าหมาย  
   1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส   
   ๒)  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
   ๓) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  1.6.2 ประเด็นยุทธศาสตร์  
   1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการ
บริหารจัดการ ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วน ท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า ของภูมิภาค (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
   2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงและเป็น กลไกส าคัญในการน ายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรร
งบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับ ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มี เป้ าหมายร่วมกันทั้ งในเชิงประเด็น                           
เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ เพ่ือน าไปสู่ การก าหนดประเด็นการพัฒนา การจัดท านโยบาย และ
การติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานที่มี ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต   โดยมีประเด็น
ย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
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   5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก             
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ                
โดยภาครัฐมีก าลังคน ที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้
สามารถสนองความต้องการ ในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างาน         
ในภาครัฐ มีระบบการพัฒนา ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับ                 
การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา  มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การ
ปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างาน
ร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีประเด็นย่อยที่สอดคล้อง ดังนี้ (1) ภาครัฐมีการบริหาร
ก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน               
มีคุณธรรม และมีการพัฒนา ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
  1.6.3 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ด้วยการพัฒนาระบบการบิหารจัดการด้านการศึกษาโดยเน้น
การบูรณาการการท างานร่วมกับทุกภาคส่วน และท างานเชิงรุก โดยมุ่นเน้นที่คุณภาพการศึกษาโดยยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

2. แผนระดับที่ ๒  

 ๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  2.1.1  ประเด็น (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล               
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  แนวทางการพัฒนา (๒) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย 
ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
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  การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา                 
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  สลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของสระชากรให้สอดคล้องกับ
ความเสลี่ยนแสลงของโลกในอนาคต สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วน
ร่วมในการแก้สัญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้ง สนับสนุนด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา 
        3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
   แนวทางการพัฒนา  (2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย 
(3) าัดให้มีการพัฒนาเด็กสฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุ์ลักษ์ะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน 
   เป้าหมายของแผนย่อย : เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
   การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : แผนพัฒนาการศึกษา                
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพเด็กระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมทุกด้าน 
       4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วยัรุ่น 
   แนวทางการพัฒนา  (1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑  (2) าัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลสะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใา (๓)  าัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน 
ตลอดานทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน (๔) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ (5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบสาธาร์สุขกับ
โรงเรียนหรือสถานศึกษา 
   เป้าหมายของแผนย่อย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
   การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  : แผนพัฒนาการศึกษา               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนช่วงวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีความพร้อมทุกด้าน และตามศักยภาพตามความถนัด 
  5) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
   แนวทางการพัฒนา  (1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัย
ท างานให้มีคุ์ภาพมาตรฐาน  (2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงสระสงค์ (๓)  ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เส็นผู้สระกอบการใหม่  (๔) ส่งเสริมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทย             
ที่มีความสามารถพิเศษในต่างสระเทศ (5) ส่งเสริมการพัฒนา การสรับเสลี่ยนทัศนคติ และสร้างศักยภาพให้ผู้
ที่เคยกระท าผิดสามารถสระกอบอาชีพ 
   เป้าหมายของแผนย่อย : (1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพ
สูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัต
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 
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   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.
2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนประชากรวัยเรียน ทั้งด้านสายอาชีพและสายสามัญที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีมีสมรรถนะ
และความพร้อม 

  ๒.1.2 ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที ่1  คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   เป้าหมายที่  2  คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุสัญญาดีขึ้น  

   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี ๒๑ เต็มตามศักยภาพตามความถนัด ตามความสามารถของพหุสัญญา 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
  แนวทางการพัฒนา (1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่  ๒๑             
(2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ 
ทุกประเภท (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุ์ภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่า าเส็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
  การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา                
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  โดยการ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและปรับกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑  
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา (2) สร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ  
  เป้าหมายของแผนย่อย : สระเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุสัญญา เพ่ือสระโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  โดยการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ตระหนักถึงพหุปัญญาของผู้เรียน 
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 ๒.1.3 ประเด็น (1) ความม่ันคง 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที ่1  สระเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

   เป้าหมายที ่2  สระชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก
ในสถาบันหลักของชาติ สร้างความรู้ความเข้าใา มีส่วนร่วมอย่างถูกต้องในการสกครองระบอบสระชาธิสไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเส็นสระมุขในบริบทของไทย  การสืบสารศาสตร์พระราชา แนวทางตาม
พระราชด าริ และภัยคุกความรูสแบบใหม่ สู่ผู้เรียนผ่านกระบวนการาัดการศึกษา   
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา (2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้         
การสกครองระบอบสระชาธิสไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเส็นสระมุข โดยสลูกฝังและสร้างความตระหนัก  
รู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ ร์รงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใาในความเส็นคนไทยและ
ชาติไทย ผ่านทางกลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาสระวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่                
ศาสตร์พระราชา หลักสรัชญาของเศรษฐกิาพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใา
อย่างถ่องแท้ และน าไสสระยุกต์สฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง าัดกิากรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกร์ียกิา
อย่างสม่ าเสมอ 

  เป้าหมายของแผนย่อย : (2) คนไทยมีความางรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษา            
ไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเส็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวาิตใาของคนไทยสูงขึ้น   
  การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา                
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ให้ผู้เรียน     
มีตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักสรัชญาของ
เศรษฐกิาพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ สู่การสฏิบัติในการด ารงชีวิต 

 ๒.1.4 ประเด็น (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที ่1  ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี                
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของสระเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรม               
ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานงานทาง
การศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา (1) พัฒ นาเกษตรสร้างมูลค่ า (2 ) พัฒ นาอุตสาหกรรม              
แห่งอนาคต (3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต  
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  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิม
สูงขึ้นจากการวิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน และ (2) วิสาหกิจใน
กลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มข้ึน 

  การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา             
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน โดยเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนานวัตกรรมหรืองานวิจัยที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ  
  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
   แนวทางการพัฒนา (1) พั ฒ น าและ เส ริ ม ส ร้ า งศั กยภ าพท รัพ ยากรมนุ ษ ย์                 
(2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม (3) สรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาราัดการภาครัฐ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : คุ์ภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอ
ภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น าากผลการวิาัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
   การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ส่งเสริม            
ให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานงานทางการศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 
  4) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (5) ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   แนวทางการพัฒนา (1) พัฒนาระบบบริหาราัดการงานวิาัย เพ่ือบูร์าการระบบ
วิาัยและ นวัตกรรมของประเทศ (2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ (3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่ เป็นที่ยอมรับ                
(4) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและวิศวกรรม (5) การเพ่ิมจ านวนและ
คุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (6) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น (2) สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน             
ต่อภาครัฐเพิ่มข้ึน 
   การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ส่งเสริม             
ให้มีการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา หรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานงานทางการศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด 
 

 ๒.1.5 ประเด็น (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที่ 1  คนไทยมีคุ์ธรรม าริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ
ภูมิใาในความเส็นไทยมากขึ้น น าหลักสรัชญาของเศรษฐกิาพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมี
ความสุขและเส็นที่ยอมรับของนานาสระเทศมากข้ึน 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีคุ์ธรรม าริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก 
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และภูมิใาในความเส็นไทยมากขึ้น น าหลักสรัชญาของเศรษฐกิาพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต ผู้เรียนมี
คุ์ธรรม าริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใาในความเส็นไทยมากขึ้น น าหลักสรัชญาของ
เศรษฐกิาพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา (2) บูร์าการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุ์ธรรม าริยธรรม 
และด้านสิ่งแวดล้อม ในการาัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา (5) การส่งเสริมให้คนไทย             
มีาิตสาธาร์ะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยเส็นมนุษย์ที่สมบูร์์ มีความพร้อมในทุกมิติ
ตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติสัญญา คุ์ธรรมาริยธรรม มีาิตวิญญา์ท่ีดี เข้าใาในการสฏิบัติตนสรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

  การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา             
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ให้มี              
ความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติสัญญา คุ์ธรรมาริยธรรม มีาิตวิญญา์ที่ดี เข้าใา            
ในการสฏิบัติตนสรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 

 ๒.1.6 ประเด็น (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

   เป้าหมายที ่1  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึนและมีความเส็นอยู่ดีเพ่ิมขึ้น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน มีสุขภาวะทางกายและทางใา เส็นพ้ืนฐานความ
พร้อมในการเรียนรู้ 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (2) การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อม             
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา (1) าัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เส็นมิตรต่อสุขภาพและ
เอ้ือต่อการมีกิากรรมส าหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม อาทิ พ้ืนที่สวนสาธาร์ะในชุมชน โครงข่ายเส้นทาง
สัญารทางเท้าและทางาักรยานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่นันทนาการ
ของชุมชน การาัดการพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) า านวนชุมชนสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ให้มี              
การาัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เส็นมิตรต่อสุขภาพและเอ้ือต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
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 ๒.1.7 ประเด็น (14) ศักยภาพการกีฬา 
  1)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
   เป้าหมายที ่1  คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใานักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกา
มากขึ้น ด้วยกีฬา 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการ             
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา 
ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมให้มีผู้เรียน มีสุขภาพที่ดีน้ าใานักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎ
กติกามากขึ้น ด้วยกีฬา 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐาน           
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมให้สระชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ
เยาวชน เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสามารถสฐมพยาบาล
เบื้องต้นได ้ 
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ        
อย่างสม่ าเสมอเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา               
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน ให้ผู้เรียน  
มีการเรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 

  3) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางการพัฒนา (1) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา อาทิ ผู้ฝึกสอน
กีฬา ผู้ตัดสินกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา (2) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านนันทนาการตาม
ความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล  
  เป้าหมายของแผนย่อย : (1) บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการมีคุ์ภาพและ
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  การบรรลุ เป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : แผนพัฒนาการศึกษา             
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแผนในการบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา 
ทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ปฏิบัติน้าที่ในการจัดการศึกษา ตามเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพคน  ให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านกีฬา เพ่ือถ่อยทอดความรู้แก่ผู้เรียน 
 

 ๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 

  2.2.1 ประเด็นการปฏิรูป (2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน                
เปาหมายรวม เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุมทั่วไปและกลุมที่มีความตองการจ าเปนพิเศษ สามารถเขาถึงและไดรับ
การดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอยางเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเทาเทียมกัน รวมถึงมีระบบ 
คัดเลือกเด็กเขาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับชวงวัย มีระบบ               
ฐานขอมูลที่เอ้ือตอการดูแลที่เชื่อมโยงกันไดระหวางหนวยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ มีกลไก 
ขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานระหวางกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของใหสอดคลองเปนเอกภาพ 
  1) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒.๑ การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูเพ่ือ       
ให้เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปญญาให้สมกับวัย  กิจกรรมที่ (7) 
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การสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมที่สองคล้องกับหลักการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรูของ              
เด็กปฐมวัย  เป้าหมายกิจกรรม การจัดการศึกษาเรียนรวมอยางมีคุณภาพ สอดคล้องกับหลักการดูแลพัฒนา 
และจัดการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  
  2) ประเด็นปฏิรูปท่ี 2.2 การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ (1) การสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  เป้าหมายกิจกรรม การพัฒนาบทบาท
ความพรอมในการเปนพอแมในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม 

  2.2.2 ประเด็นการปฏิรูป (3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา     
เป้าหมายรวม เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีความเสมอภาคใน 
โอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและสถานศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับความสามารถ
ของ คนไทยได้อย่างยั่งยืน 

   1) ประเด็นปฏิรูปที่  3 .๑  การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา               
กิจกรรมที่ (2) เสริมสร้างรากฐานเพ่ือการ เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเตรียมความพร้อมเด็กเล็กก่อนเข้าสู่ ระบบ
การศึกษา  เป้าหมายกิจกรรม เด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสหรือเด็กปฐมวัย
ที่มีพัฒนาการล่าช้า หรือมีความเสี่ยง (แรกเกิด- ๓๖ เดือน) ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา 
ที่สมวัยเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา 
  กิจกรรมที่ (4) สนับสนุนให้เด็ก เยาวชนนอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา
และพัฒนาทักษะอาชีพ วิธีการ สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ค้นหา
และช่วยเหลือเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ  
เป้าหมายวิธีการ สนับสนุนให้เด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนา 
ทักษะอาชีพ  
  กิจกรรมที่ (5) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพครู  วิธีการ พัฒนาครู              
ทั้งในระบบและนอก ระบบการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและ           
มีพ้ืนที่เรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการจัดการ เป้าหมายวิธีการ ครูในสถานศึกษาที่มีนักเรียน       
ด้อยโอกาสหนาแน่น และครูนอกระบบ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  กิจกรรม (๖) พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือการจัดการเชิงระบบเพ่ือ ความเสมอภาค              
ทางการศึกษา ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป้าหมายกิจกรรม นวัตกรรมด้านองค์ ความรู้ต่อเนื่องที่ มุ่งสนับสนุน
การส ารวจและฐานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์แบบต่อเนื่องที่ส าคัญต่อการประเมินและพัฒนามาตรการส่งเสริม
คุณภาพและลดความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาคนไทย 
  กิจกรรม (๗) ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างสังคมแห่งโอกาสและ  
ความเสมอภาคทางการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เป้าหมายกิจกรรม ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือปฏิรูป 
กระบวนการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักการเสมอภาค 
(Equitybased Budgeting) และการผลิตพัฒนา ครูต้นแบบ 
 

  2) ประเด็นปฏิรูปที่ 3.๑ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษและบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เป้าหมายรวม  บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ
บุคคลทีต่้องการการดูแลเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรี  
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   กิจกรรม (๑) พัฒนาระบบ คดกรองบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ
บุคคลที่มีความต้องการการดูแลเปนพิเศษ  เป้าหมายกิจกรรม มีระบบคัดกรองเพ่ือจัดการเรียนรู                   
ที่เหมาะสมและ ลดความเหลื่อมล้ าระหวางผูเรียน 
 กิจกรรม (๕) ส่งเสริมนวัตกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับบุคคล
พิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เป้าหมายกิจกรรม                
มีนวัตกรรมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ
บุคคลที่มีความต้องงการการดูแลเป็นเศษ เพ่ิมข้ึน  
 กิจกรรม (๖) พัฒนาการเรียนการ สอนบคุคลพิการบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และ  
ผู้ที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างมีระบบและมาตรฐาน เป้าหมายกิจกรรม  การเรียนการสอน 
บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และผู้ที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เหมาะสมกับแต่ละ
บุคคลและมาตรฐาน  
  
  3) ประเด็นปฏิรูปที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือ            
ในสถานศึกษา ที่ต้องมีการยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน เป้าหมายรวม  ๑) โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่
ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ๒) ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ เกื้อกูลอ่ืนที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากล าบาก หรือการปฏิบัติงาน              
ในพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัยหรือห่างไกล ๓) ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลาง
ที่ต้องการ การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้
อย่างเพียงพอ 
   กิจกรรมที่ (1) จัดท า ข้อเสนอเพ่ือแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ ห่างไกล และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่าง
เร่งด่วน อย่างเป็นระบบ เป้าหมายกิจกรรม ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลว่า ด้วยยุทธศาสตร์เพ่ือ แก้ปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็ก ในพ้ืนที่ห่างไกล และ ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ป้ญหา โรงเรียนขนาดกลางที่ ต้องการการ
ยกระดบั คุณภาพของการจัด การศึกษาอย่างเร่งด่วนอย่างเป็นระบบ  
   กิจกรรมที่ (2) น าข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ  เป้าหมายกิจกรรม ข้อเสนอได้รบัการน าไปปฏิบัติ 
   กิจกรรมที่ (5) สนับสนุนครูและผูเรียนใน โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่หางไกลและ 
โรงเรียนขนาดกลางใหสามารถเขาถึงการสนับสนุนทางวิชาการ เป้าหมายกิจกรรม ครูและผูเรียนในโรงเรียน 
ขนาดเล็กในพ้ืนที่หางไกลและโรงเรียนขนาดกลางสามารถเขาถงึการสนับสนุนทางวิชาการ 
 

   2.2.3 ประเด็นการปฏิรูป (4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนา               
ผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  

  1) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.๑  การผลิตครูและการคัดกรองครูเพ่ือใหไดครูที่มีคุณภาพ             
ตรงกับความตองการของประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเปนคร ูเป้าหมาย ๑) มีแผนการผลิตและพัฒนา
ครูตามความตองการของประเทศ (demand-side financing) โดย มีวัตถุประสงคเพ่ือคัดกรองผูที ่            
มีคุณสมบัติเหมาะสม สนับสนุนทุนการศึกษา คัดเลือกสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ในการผลิตครู เพื่อใหได
ครูที่มีสมรรถนะตรงกับความตองการของประเทศ ด าเนินการโดยส านักงานเลขาธิการสภา การศึกษา                   
ในระยะเวลาอยางนอย ๑๐ ป รวมถึงใหมีการจัดอัตราก าลังเพ่ิมเติมเพ่ือบรรจุในพ้ืนที่ที่ขาดแคลนครู ๒) ไดครู
สมรรถนะสูงและตรงตามความตองการของประเทศ ที่จบการศึกษาจากสถาบันที่ใช หลักสูตรฐานสมรรถนะ        
ที่ท าใหนิสิต นักศึกษาครู มีความศรัทธาตอวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเปนครู มีความรูความสามารถ
อยางแทจริง ไดรับประสบการณดานวิชาชีพครูและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร 
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๓) ไดครูอาชีวศึกษาที่มีจิตวิญญาณความเปนครู มีสมรรถนะสูง มีความเชี่ยวชาญในการจัด การเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
   (1) มีแผนผลิตและพัฒนาครูทุกระดับ กิจกรรมประเมินโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะที่ ๑ เพ่ือจัดท าข้อเสนอส าหรับจัดท าแผนผลิตและพัฒนาครูระยะต่อไป บูรณาการและจัดท า
แผนผลิตและพัฒนาครู ระยะ ๑๐ ปี โดยมีเป้าหมาย มแีผนผลิตและพัฒนาครู 
   (2) ครูรุ่นใหม่ที่ได้รับการบรรจุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลิตและ
พัฒนาครู กิจกรรมก าหนดอัตราบรรจุครูที่จบการศึกษาโดยผ่านแผนการผลิตและพัฒนาครู โดยมีเป้าหมาย 
ครูไดร้ับการบรรจุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจบการศึกษาโดยผ่านระบบกองทุนผลิตและพัฒนาครู 
   (3) มีระบบข้อมูลครู (Teacher Data System) เพ่ือรวบรวมข้อมูลการผลิต การใช้ และ
การคาดการณ์อัตราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลน กิจกรรม จัดท าระบบข้อมูลครูที่รวบรวมข้อมูลการผลิต          
การใช้ และการคาดการณ์อัตราก าลังครูในสาขาที่ขาดแคลน เป้าหมาย มีระบบข้อมูลครูที่สามารถสืบค้น 
ข้อมูลเกี่ยวกับ การผลิต การใช้ และการคาดการณ์ อัตราก าลังครูใน สาขาที่ขาดแคลน อย่างมี ประสิทธิภาพ 
   (4) ไดกรอบมาตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูและกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครู
อาชีวศึกษา กิจกรรม จัดท ากรอบมาตรฐาน สมรรถนะของวิชาชีพครู และกรอบมาตรฐานสมรรถนะ วิชาชีพ
ครูอาชีวศึกษา (Competency – based Curriculum)  เป้าหมาย มีกรอบมาตรฐาน สมรรถนะของ วิชาชีพ
ครู และครอูาชีวศึกษาท่ีเนนการผลิตครูใหมีความพรอมดานวิชาการ และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
   (5) มีการปรับปรุงหลักสูตรการผลติครูเป็นหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะของวิชาชีพครู ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการศึกษาอย่างน้อยสี่ปีโดยเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย และ
นิสิตหรือนักศึกษาครูต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับครูประจ าการที่มีประสบการณ์หรือ                  
ความเชี่ยวชาญ กิจกรรมจัดท าหลักสูตรการผลิตครู โดยมีเป้าหมาย มีหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นให้ ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติมีการฝึกปฏิบัติงานจริงและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม                 
มีหลักเกณฑการรับอาจารยที่สอนในสถาบันผลิตครู โดยมีเป้าหมาย มีหลักเกณฑ์การรับอาจารยที่สอนใน 
สถาบันผลติครูที่ตรงตามคณุสมบัติ 
   (6) นิสิตนักศึกษาครูในหลักสูตรปัจจุบันได้รบัการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู กิจกรรม 
ก าหนดหลักสูตรการผลิตครู เน้นการเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู เป้าหมาย หลักสูตรการผลิต ครูเน้นการ
เสริมสมรรถนะทางวิชาชีพครู  
   (7) การผลติครูเฉพาะทางให้เป็นการร่วมผลิตกับคณะที่มีความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
กิจกรรม ร่วมมือกับคณะที่มีความ เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาในการผลิตครูเฉพาะทาง เป้าหมาย ครูเฉพาะทางมี 
ความเชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา 
   (8) มีผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติมาเป็นครูฝึกอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการ กิจกรรม ร่วมมือกับสถานประกอบกิจการ ในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ             
มาเป็น ครูฝึกอาชีวศึกษา เป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติมาเป็นครูฝึกอาชีวศึกษา
ในสถานศึกษาหรือสถานประกอบกิจการ 
   

    2) ประเด็นการปฏิรูปที่  ๔.๒   การพัฒนาวิชาชีพครู เป้าหมายรวม ครู บุคลากร                 
ทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง               
เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมใน การพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดย
ค านึงถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล าบาก และทุรกันดารให้ได้รับความสะดวกในการพัฒนา 
  (1) มีหนวยงานกลางในการบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กิจกรรม จัดตั้งหนวยงานกลางใน การบริหารจัดการการพัฒนาทางวิชาชีพใหกับครูและ 
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บุคลากรทางการศึกษา  เป้าหมาย มีหนวยงานกลาง ในการบริหาร จัดการการพัฒนาทางวิชาชีพใหกับครู
และบุคลากรทางการศกึษาอยางเปนระบบ 
  (2 ) มี การพัฒ นาครูที่ มี ก ารวิ เค ราะห สมรรถนะที่ เป นความตองการจ า เป น                 
(need analysis) กิจกรรม วิเคราะหสมรรถนะครูที่ มีความจ าเปนส าหรับใช้ในการพัฒนาครู เป้าหมาย 
มาตรฐาน สมรรถนะที่เปนความต้องการจ าเปนของในการ พัฒนาครู (need analysis)  
  (3) มีการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ ครูที่สอนไมตรงสาขาวิชาที่จบ หรือครูที่ยังไมมั่นใจ    
ในการสอน กิจกรรม จัดกลไกดูแลและชวยเหลือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนส าหรับครู 
เป้าหมายกลไกการนิเทศ ติดตามชวยเหลือครูที่สอนไมตรงสาขาวิชาที่จบหรอืครูที่ยังไมมั่นใจในการสอน  
  (4) มีการพัฒนาครูประจ าการและผู้บริหาร ที่เน้นสมรรถนะที่จ าเป็นของครูแต่ละคน
ผ่ าน ระบ บ  National Professional Teacher  Platform (NPTP) กิ จกรรม  จั ดท า ระบ บ  National 
Professional Teacher Platform (NPTP) เพ่ือพัฒนาครูประจ าการและผู้บริหาร เป้าหมาย ครูประจ าการ
และผู้บริหารได้รับการพัฒนาผ่านระบบ National Professional Teacher Platform (NPTP) 
  (๕) มีระบบและกลไกให้ครูมีการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง กิจกรรม จัดท า
ระบบและกลไกใหม่ เพ่ือให้ครูมีการพัฒนาตนเอง หรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย ครูมีการพัฒนา 
ตนเองหรือวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  (6) ให้ครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และให้ครู
ปฐมวัยมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชา กิจกรรม ก าหนดหลักสูตรที่เน้นให้ครูแนะแนว                   
ครูการศึกษาพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนและให้ครูปฐมวัยมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน
ได้ทุกวิชา เป้าหมาย ครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอนและครูปฐมวัย           
มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้ทุกวิชา  
  (7) ให้ครูอาชีวศึกษาได้เรียนรู้ในสถานประกอบการ เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม ก าหนดหลักสูตรที่เน้นให้ครู อาชีวศึกษาได้เรียนรู้
ในสถานประกอบการ เป้าหมาย ครูอาชีวศึกษาได้เรียนรู้ในสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  (10) มีระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักก่อนที่จะบรรจุ เป็นครู
ช านาญการ กิจกรรม จัดท าระบบในการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะหลักส าหรับครูช านาญการ 
เป้าหมาย ครูช านาญการมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นไปตามมาตรฐาน  
 
  3) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔.4  การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ        
การจัดการศึกษาในสถานศึกษา เป้าหมายรวม ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู               
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ และจัดหรือสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาความรู สมรรถนะ 
และประสบการณที่จ าเปนส าหรับการปฏิบัติหนาที่ รวมไปถึงการพัฒนาผูที่มีโอกาสจะไดรับการคัดเลือกหรือ             
สรรหาเปนผูบริหาร สถานศึกษาและผูที่ไมผานการประเมิน  
   กิจกรรม ๑  การจัดท าข้อก าหนด สมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร เป้าหมายคือ ข้อก าหนด สมรรถนะหลัก และมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์หนึ่ง 
ส าหรับการประเมินผู้บริหาร 
   กิจกรรม ๓  การจัดท าแผนอัตราก าลัง และการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  เป้าหมาย
คือการบริหารอัตราก าลังและการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารมีประสิทธิภาพ และผู้บริหารมีสมรรถนะตาม 
ข้อก าหนดสมรรถนะหลักและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
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   กิจกรรม ๔  ระบบคัดกรองและพัฒนาผู้บริหารให้มีสมรรถนะหลักและได้มาตรฐาน               
การ ปฏิบัติงานของผู้บริหาร เป้าหมายคือ ผู้บริหาร สถานศึกษามีคุณสมบัติตามข้อก าหนดสมรรถนะหลัก
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   กิจกรรมที่ ๕ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษารุ่นน าร่อง ผ่าน Digital Learning Platform 
เป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพ 
ของการจัดการศึกษา  
 
 2.2.4 ประเด็นการปฏิรูปที่  ๕  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการ              
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
    1) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๑ การปรับหลักสูตรพรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
   เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และนโยบาย
ประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล ตองการน าเสนอแนวทางการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
ใหเป็น หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ใหเนนทักษะที่จ าเปนในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งตนแบบของระบบการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน พรอมดวยการใหมีสถาบันหลักสูตรและการเรียนรูแหงชาติที่เปนองคกร 
สมรรถนะสูงมีความคลองตัวในการวิจัยพัฒนา ผลิต และขับเคลื่อนหลักสูตรสูการปฏิบัติในหองเรียน 
หลักสูตรเปนกรอบในการก าหนดเปาหมายและจุดประสงคการเรียนรู การพัฒนาผูเรียนจะไป ในทิศทางใด                    
ยอมขึ้นอยูกับหลักสูตร หากหลักสูตรมีสมรรถนะเปนเปาหมายการจัดการเรียนรู ก็จะตองพัฒนา                 
ไปสูสมรรถนะอันเปนเปาหมาย ดังนั้น จึงเปนความจ าเปนที่จะตองมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ หากตองการ             
ใหเด็กและเยาวชนไทยมีสมรรถนะหลักที่จ าเปนส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีเป้าหมายคือ 
การจัดการศึกษาทุกระดับใชหลักสูตรที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ จัดการเรียนรูเชิงรุกและ
การวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
  กิจกรรม ๒ พัฒนาครู ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งการพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้านเนื้อหาสาระที่สอนด้านศาสตร์การสอนด้านการใช้สื่อและ 
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอน ด้านการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และด้านบทบาทของครู             
ในยุคใหม่ โดยมีเป้าหมายคือ ๑) ครูมีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้ ๒) ครูมีความรู้              
ความ เข้าใจสามารถออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมและ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ ๓) ผู้บริหารสถานศึกษา              
มีความรู้ความเข้าใจสามารถก ากับดูแล และอ านวยการให้ครู ออกแบบรายวิชาเพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนและ สามารถน าไปจัดการ สอนหรือจัดกิจกรรมให้ ผู้เรียน ๔) ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความเข้าใจ 
สามารถให้ค าแนะน า หรือช่วยเหลือครูออกแบบรายวิชา เพ่ิมเติมหรือกิจกรรม พัฒนาผู เรียนและ               
การน าไปจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมใหผูเรียน 
   กิจกรรม ๓ สนับสนุน ชุดการสอน สื่อ ตัวอย่างรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชาเพ่ิมเติม  เป้าหมายคือ ๑) จัดตั้งคลังชุดการ สอนส าเร็จรูป รายวิชาเพ่ิมเติมและกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียนที่ผ่านการ คัดกรองจากผู้ เชี่ยวชาญให้ครูเข้าถึงเพ่ือน าไปใช้และเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาขึ้น เองได้                     
๒) สถานศึกษามีรายวิชา เพ่ิมเติมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นเองสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ            
หลักสูตรความพร้อมจุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
  กิจกรรม ๔ จัดให้มี ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เป้าหมายคือ ศูนย์รวบรวมสื่อ
และเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้ครูและนักเรียนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนรู้ 
  กิจกรรม ๖ การนิเทศ ติดตามประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะเปนระยะ 
เป้าหมายคือ ข้อเสนอการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ฐานสมรรถนะใหม่ ประสิทธิภาพมีความ ยืดหยุ่น 
ตอบสนองความต้องการและสอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน 
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  2) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๒ การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
เป้าหมายคือ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชาติ 
   กิจกรรม ๑ จัดท าข้อเสนอแนวทางการ จัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน เป้าหมายคือ ข้อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาและ         
การจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน 
   กิจกรรม ๒ ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม
และ จริยธรรมให้แก่ผู้ เรียน เป้าหมายคือ รูปแบบ กิจกรรม และสาระการเรียนการสอนมีการปรับปรุง             
เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนใน ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
   กิจกรรม 3 จัดท าจรรยาบรรณ (Code of conduct) ที่มุงสงเสริมการประพฤติ ปฏิบัติ
อยางมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการ ศึกษาในระดับสถานศึกษา เป้าหมายคือ 
จรรยาบรรณ (Code of conduct) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา  
   กิจกรรม ๔ จัดท าข้อก าหนดคุณภาพการศึกษาที่บูรณาการการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมไว้เป็นส่วนหนึ่งในการประกัน คุณภาพและการประเมินคุณภาพตามความเหมาะสม
ของประเภทระดับและบริบทเชิงพ้ืนที่ของสถานศึกษา เป้าหมายคือ มีเกณฑ์การประกันคุณภาพและ              
การประเมินคุณภาพด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนในสถานศึกษา 
 กิจกรรม ๕ จัดให้มี ระบบเพ่ือการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงกับ National Digital 
Learning Platform เพ่ือเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีและแนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศทั้งในระบบการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
ตามระบบและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนส่งเสริมและขยายผลน าไปปฏิบัติในวงกว้าง  
เป้าหมายคือ มีระบบการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และแนวปฏิบั ติที่ เป็นเลิศ ที่เชื่อมโยงกับ 
National Digital Learning Platform 

  3) ประเด็นปฏิรูปที่ ๕.๓ : การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบ
คัดเลือกเขาศึกษาตอโดยมีเป้าหมายคือ มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุง                 
ให้สามารถประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิผล และมีแนวทางในการคัดเลือกผู้ เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือลดความ               
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
   กิจกรรม ๑ จัดท าข้อเสนอวาดวยการปรับระบบการทดสอบระดับชาติ โดยมีเป้าหมาย
คือ ๑) การสอบ O-NET เปนเครื่องมือติดตามคุณภาพเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชวิธีการสุมผูสอบ                
๒) แบบทดสอบที่สามารถวัดสมรรถนะตามหลักสูตรไดอยางมีคุณภาพ โดยเนนความสอดคล้อง (alignment) 
ระหวางสมรรถนะท่ีคาดหวังตามหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อค าถามท่ีใชวัด 
   กิจกรรม ๒ จัดท าข้อเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงวิธีการในการจัดสรรโอกาสและ
การคัดเลือกเขาศึกษาต่อและประกาศใช เป้าหมายคือ ผูเรียนไดรับการจัดสรรโอกาสและไดเขาศึกษาตอ                
ดวยวิธีการที่หลากหลายมีความเปนธรรมเปนการสรางโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงและเทาเทียม 

 

  4) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๔ การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา เป้าหมายคือ สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาลโดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา        
ทุกระดับตามปรัชญาและเป้ าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา 
(Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน  
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   กิจกรรม ๑ จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาผ่านการ 
ประกันคณุภาพการประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ  มี เป้ า ห ม า ย คื อ  ส ถ าน ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ              
จัด การศึกษาได้อย่างมี คุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่าง ต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ              
ตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational 
Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 
   กิจกรรม ๒ ประกาศ/ กฎกระทรวงว่าด้ วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ ข้อก าหนด             
ด้านคุณภาพของการจัดการศึกษา ส าหรับการประกันคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษา                 
ให้สถานศึกษา น าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เป้าหมายคือ สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพการศึกษาเป็น ระบบที่มีความเชื่อมโยง 
สอดคล้อง ไม่สร้างภาระ ต่อสถานศึกษาและการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนของครู 
   กิจกรรม ๓ จัดสรร งบประมาณและมีระบบสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษา อยางต่อเนื่อง เป้าหมายคือ สถานศึกษาไดรับการ พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง สามารถ
สรางความเชื่อมั่นใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดและเกิดวัฒนธรรมคุณภาพใน การจัดการศึกษาของ 
ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
    
  5) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๕  ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
เป้าหมายคือ สถานศึกษาระดับต่าง ๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่าง
เหมาะสม 
   กิจกรรม ๑ จัดท าข้อเสนอวาดวยการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา ครอบคลุมอยางนอย
ในเรื่องนิยาม ขอบเขต แนวทางหรือมาตรการการติดตา ประเมินผลและหรือผูรับผิดชอบด าเนินการ 
เป้าหมายคือ ข้อเสนอวาดวยมาตรการ และแนวทางสนับสนุนระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพ 
ของผูเรียน 
  กิจกรรม ๒ พัฒนาระบบการคุมครองผูเรียนในสถานศึกษาที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว 
เพ่ือใหครู ผูเรียนและผูปกครองเขาถึงข้อมูลและแกไขปัญหาฉุกเฉินได รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย
คือ แอปพลิเคชั่นส าหรับการติดตาม ดูแล คุมครองผูเรียนในสถานศึกษา 
  กิจกรรม ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความเขาใจในการใชระบบ
การคุมครองผูเรียนในสถานศึกษา 
  กิจกรรม ๔ จัดบริการการดูแลคุมครองผูเรียนทั้งในดานความปลอดภัย สุขภาพ
และสวสัดิภาพครอบคลมุสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ เป้าหมายคือ ผูเรียนไดรับการชวยเหลือดูแล และ     
คุมครองทั้งดานความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิภาพ 
  กิจกรรม๕ สงเสริมสนับสนุนระบบการคุมครองผูเรียนใหมีประสิทธิภาพตอเนื่อง และ
ยั่งยืน เป้าหมายคือ สถานศึกษาทุกแหงมีระบบคมุครองผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
  

  6) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๖  การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  
   เป้าหมายคือ ๑) เพ่ิมจ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการ   
ของภาคเอกชน และประเทศ และผู้จบอาชีวศึกษามีงานท า 
   กิจกรรม ๑ จัดท าข้อเสนอว่าด้วยระบบค่าตอบแทน ตามสมรรถนะให้ผู้จบการศึกษา     
สายอาชีพ โดยมีการปรับฐานเงินเดือนแรกบรรจุของบุคลากรภาครัฐ และเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษให้ผู้จบ
การศึกษาสายอาชีพที่เก่งปฏิบัติหรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษเพ่ือจูงใจให้ผู้เรียนและผู้ปกครองเห็นความส าคัญ
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ในกรณีที่ เรียนอาชีวศึกษาและมีความสามารถในทางปฏิบัติ สามารถได้รับค่าตอบแทนเทียบเท่าผู้จบ                
ปริญญาตรี เป้าหมายคือ ๑) ค่าตอนแทนแรกบรรจุของบุคลากรภาครัฐ ระดับ ปวช.เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘.๕ ของ 
เงินแรกบรรจุ  ๒) ค่าตอบแทน แรกบรรจุของบุคลากรภาครัฐ ระดับ ปวส.เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๐ ของเงินแรก
บรรจุ (ผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. ที่เก่งปฏิบัติ มีความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือจบการศึกษาจากระบบทวิภาคี) 
 กิจกรรม ๒ มีระบบเรียนฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายส าหรับอาชีวศึกษาในสาขาที่ก าหนด  
สนับสนุนเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา กลุ่มที่มีผลการเรียนดี กลุ่มที่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่หางไกล กันดาร 
และโรงเรียนขยายโอกาส กลุมเด็กออกกลางคัน กลุมเด็กผู้หญิง เพ่ือจูงใจใหเด็กสายสามัญมาเรียนสายอาชีพ 
และใหผูเรียนกลับมาเปนครูอาชีวศึกษา โดยมีการใหทุนการศึกษาส าหรับผูเรียนอาชีวศึกษาในสาขา             
ขาดแคลนและสาขาที่เปนความตองการของประเทศ เป้าหมายคือ ๑) เพ่ือจูงใจให้เด็กสายสามัญมาเรียน     
สายอาชีพ ๒) เพ่ือให้ผู้เรียนกลับมาเป็นครูอาชีวศึกษา 
 กิจกรรม ๓ จูงใจผู้เรียนโดยใช้กลไกกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุน
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เป้าหมายคือ จูงใจผู้เรียนสายอาชีพโดยใช้กลไกกองทุนเงินให้กู้ยืม                
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
 กิจกรรม ๔  ปรับภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออาชีวศึกษา เป้าหมายคือ ภาพลักษณ์
และทัศนคติที่ดีต่ออาชีวศึกษา    
 กิ จกรรม  ๕  ป รับหลั กสู ต รและรูป แบบการ เรี ยนการสอนอาชี วศึ กษ าให้ มี                   
ความหลากหลาย และยืดหยุ่น ภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาแก่ อาชีวศึกษาเอกชนและรัฐ                   
อย่างเท่าเทียมในฐานะหน่วยผลิตก าลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประเทศอย่าง             
มีคุณภาพและเพียงพอ ต่อความต้องการของสถานประกอบการเพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสามารถ
เปิดหลักสูตรในสาขาที่ผู้เรียนมีความสนใจและผู้ประกอบการมีความต้องการ เป้าหมายคือ หลักสูตรและ
รูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่น 
 

   เป้ามายที่ ๒ ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้ ทักษะ เก่งปฏิบัติมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ หรือ
ผ่านการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝึกงานในสถานประกอบการ  
   กิจกรรม ๑  เพ่ิมการจัดอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีหรือการฝกงานและระบบอ่ืนๆ                  
ที่เน้นการฝกปฏิบัติ เป้าหมายคือ ผูประกอบการรวมจัดกา อาชีวศึกษา ในระบบทวิภาคี การรับเด็กเขาไป
ฝึกงานหรอืการจัดตั้งสถานประกอบการในโรงเรียน (เด็กฝกงานที่โรงเรียน)  
   กิจกรรม ๒  จัดตั้ง Training Center และ Mobility Training Center ในลักษณะ PPP 
(Public Private Partnership) เพ่ือใชเปนศูนยฝกอบรมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา พนักงานในสถานประกอบการ  ครูอาชีวศึกษาในสาขาช่างพ้ืนฐาน สาขาเกษตรกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการเกษตร และระบบเทคโนโลยีพ้ืนฐานเพ่ือการปฏิบัติงานในแต่ละภูมิภาคที่สามารถ                  
ใชประโยชน์รวมกันไดและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เป้าหมายคือ มีศูนยฝกอบรมและพัฒนาทักษะ 
ในการปฏิบัติงาน ส าหรับนักเรียน นักศึกษาพนักงานในสถานประกอบการ ครูอาชีวศึกษาในแตละภูมิภาค              
ทีส่ามารถใชประโยชนรวมกันได้ 
     กิจกรรม ๓  สงเสริมการจัดอาชีวศึกษานอก ระบบส าหรับกลุมแรงงานและกลมุคนพิการ 
เป้าหมายคือ เพ่ิมทักษะเดิมใหดียิ่งขึ้น (Up-skill) และการเสริมทักษะใหม (Reskill) ที่จ าเปนตอการ
เปลี่ยนแปลง ในอนาคตได้อยางตอเนื่องใหกลุ่มแรงงานและกลุมคนพิการ  
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   เป้าหมายที่ ๓ ผู้เรียนที่จบการศึกษาอาชีวศึกษามีความสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
   กิจกรรม ๑  สนับสนุนให้สถานศึกษา/นักศึกษาหารายได้ดวยตนเอง เป้าหมายคือ                 
มีหน่วยธุรกิจในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและครู รวมทั้งใหผูเรียนไดเรียนรู และฝกการเปน                  
ผูประกอบการ 
   กิจกรรม ๒  ปลูกฝงและสรางทักษะพ้ืนฐานในการเปนผูประกอบการใหแกผูเรียน
อาชีวศึกษา เป้าหมายคือ ผู เรียนอาชีวศึกษาไดรับการปลูกฝงและสรางทักษะพ้ืนฐานในการเปน                           
ผูประกอบการ 
   กิจกรรม ๓  จัดหาแหลงเงินทุนหรือแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ าเพ่ือสงเสริมการลงทุนใหแก ่                 
ผูเรียนอาชีวศึกษา เป้าหมายคือ ผูเรียนที่มีความสามารถที่จะเปนผูประกอบการไดรับเงินทุน หรือเงินกู
ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือสงเสริมการลงทุน 
 

  7) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕.๗  การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความ            
สามารถในการแข่งขันประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายคือ ๑) บัณฑิต             
ในระดับอุดมศึกษามีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเพ่ิมการผลิตสาขาท่ีประเทศ
ต้องการและลดการผลิตบัณฑิตในสาขาที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ๒) สถาบันอุดมศึกษาของไทย
สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศไปในอนาคตทั้งในด้านการพัฒนาคนการวิจัยและสร้างสรรค์
นวัตกรรม ตลอดจนท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในโลก หรือเป็นสถาบัน                
ที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล ๓) ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า                   
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพในการเรียนในระดับอุดมศึกษาสามารถ              
เข้าเรียนในสาขาที่ตนถนัดได้อย่างเต็มศักยภาพ ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณของรัฐ                 
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ รวมถึงปรับปรุงธรรมาภิบาลในการจัดการ
ระบบอุดมศึกษาและธรรมาภิบาลภายในสถาบันอุดมศึกษาให้การจัดการมีความรับผิดชอบ ความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 
   กิจกรรม ๑ จัดท าข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป้าหมาย
คือ มข้ีอเสนอวาดวยการปฏิรูปการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
   กิจกรรม ๒ พัฒนาระบบการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่สงเสริมความเปนอิสระ             
ทางวิชาการ ภายใตความรับผิดรับชอบด้านการงบประมาณและหลักธรรมาภิบาล เป้าหมายคือ ระบบใหม่ 
ในการก ากับดูแลสถาบันอดุมศึกษา และระบบอุดมศึกษาของประเทศที่สงเสริมความเปนอิสระทางวิชาการ
ภายใตความรับผิดรับชอบดานการงบประมาณ และการจัดการที่ ชัดเจนตลอดจนสอดคล้องกับ                
หลักธรรมาภิบาล 
   กิจกรรม ๓ พัฒนายุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ และ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ เป้าหมายคือ มียุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตที่ตอบสนอง 
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ ที่ ๒๑ 
   กิจกรรม ๔ ส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย และการสร้างสรรค์ นวัตกรรมให้แก่ 
สถาบันอุดมศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบและกลไกของประเทศในการพัฒนางานด้านวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมายคือ สถาบันอุดมศึกษามีศักยภาพในการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่เพ่ิมขีดความสามารถ              
ใน การแข่งขันให้แก่ประเทศ 
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   กิจกรรม ๕ ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคเอกชนและ
สถานประกอบการในการจัดหลักสูตรผลิตบัณฑิตการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากรการใช้ 
ทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยนและจัดการความรู้ระหว่างกัน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ในการวิจัยให้แก่ องค์กรภาคเอกชน เป้าหมายคือ การสร้างความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ ทั้งในด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สื่อและ 
เทคโนโลยีและการวิจัยนวัตกรรม 
 
 2.2.5 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุ                                         
เป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
    1) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖.๑ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในก ารบริหารและจัดการศึกษา 
เป้าหมายคือ สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา 
ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการ
บริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 
   กิจกรรม ๑ การจัดท าร่างกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจการบริหาร จัดการ              
ทั้ง ๔ ด้าน (วิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหาร ทั่วไป จ านวน ๒ ฉบับ) เป้าหมายคือ สถานศึกษาได้รับ 
การกระจาย อ านาจในการบริหารจัดการ สถานศึกษาใน  ๔ ด้านตามความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที่ 
และท าให้การบริหารจัดการมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 กิจกรรมที่ ๒ ขับเคลื่อนสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าหมายคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับส่วนกลางและสถานศึกษาน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติได้  

 2) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖.๒  พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  เป้าหมายคือ  ๑) ผู้เรียนในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเหมาะสม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและพ้ืนที่                  
๒) มีการเรียนรู้และขยายผลของนวัตกรรมที่ได้จากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสู่การจัดการศึกษาในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
  กิจกรรม ๑  ปรับปรุงนโยบายและกฎระเบียบใหมีความคล่องตัวและเอ้ือตอการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารงานของโรงเรียน  เป้าหมายคือ นโยบายและกฎระเบียบที่มี 
ความคล่องตัว และเอ้ือต่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารของโรงเรียน 
  กิจกรรม ๒  ยกระดับคุณภาพผูเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรม เป้าหมายคือ ผูเรียนในพ้ืนที่ 
นวัตกรรมการศึกษา (ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของ 
ชุมชนและพ้ืนที่) 
 3) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๖.๓  การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมาย
คือ กระทรวงศึกษาธิการมี โครงสร้างที่ แบ่ งแยกหน้าที่ และอ านาจเพ่ือรองรับรูปแบบใหม่ที่ แยก                      
ความรับผิดชอบในด้านนโยบาย (Policy) ด้านก ากับดูแลส่งเสริม (Regulator) ด้านการสนับสนุนต่าง ๆ 
(Supporter) และด้านการด าเนินการหรือการปฏิบัติการ (Operator) มุ่ งเน้นการกระจายอ านาจ                        
ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษา และมีบทบาท หน้าที่และอ านาจสอดคล้องกับ
บทบัญญัตใินกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
  กิจกรรม จัดท าข้อเสนอการปรับปรุงบทบาทหน้าที่  และอ านาจที่สอดคล้องกับ 
บทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เป้าหมายคือ กระทรวงศึกษาธิการ มีการแบ่งหน้าที่และ 
อ านาจที่ชัดเจน ระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานการก ากับ หน่วยงานการสนับสนุน และหน่วยงาน              
การปฏิบัติการ 
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 2.2.6 ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบ
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) 

  1) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๑ : การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรู
ดวยดิจิทัลแหงชาติ (Digital Learning Reform : National Digital Learning Platform (NDLP)) แพลต
ฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (National Digital Learning Platform) หมายถึง ระบบ การคัดสรร 
พัฒนา เผยแพร ใชและประเมินคุณภาพสื่อและเทคโนโลยีทั้งในแบบออนไลนและออฟไลน เพ่ือตอบสนอง             
เปาหมายการยกระดับคุณภาพการเรียนและการสอน และเปนศูนยรวมผูรู ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถ   
เขาถึงไดในทุกที่ ทุกเวลา ดวยกลไกชุมชนการเรียนรูออนไลน์ โดยมีเป้าหมาย 1) เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัล
แพลตฟอรมเพ่ือการเรียนรูแหงชาติ (National Digital Learning Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบ
การศึกษา สรางคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหกาวกระโดดทันกับ
พัฒนาการในโลกตามแผนยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยมีเปาหมายจ าเพาะ ดังนี้ (๑) 
เพ่ือใชประโยชนจากแหลงขอมูลความรูตาง ๆ ที่มีอยูและจะมีการสรางขึ้นตอไป ทั้งในประเทศและ                   
ตางประเทศใหสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางและทั่วถึง ทั้งเปนที่รวบรวมขอมูลสื่อการเรียนรูเดิม                  
ที่มีอยูแลว (๒) เปนกลไกในการรวบรวมคัดกรอง พัฒนาสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพใหอยูในรูปแบบที่สามารถ
ใชประโยชนไดอยางกวางขวางและทั่วถึง ตลอดจนมีกลไกในการเขาถึงและคัดเลือกสิ่งที่ตองการ ไดโดยงาย 
(๓) เปนเวทีที่มีการเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะชุมชน น าไปสูการเปดโอกาสให ทุกคนเขามาเรียน               
ซึ่งจะลดความเหลื่อมล้ า และน าแหลงขอมูลสื่อการเรียนรูใหมเขามาได และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
ตลอดจนเปนเวทีที่มีการใหบริการเพ่ือการเรียนรู (service) ตาง ๆ (๔) เพ่ือเรงรัดแกปญหาความเหลื่อมล้ า
และสรางเสริมคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งส าหรับผูที่อยูในทองถิ่นหางไกล หรือ             
ผูดอยโอกาส หรือผูที่มีความจ าเปนพิเศษ อันเปนการสรางพลังใหกับผูเรียน ครู และโรงเรียน  (๕) เพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปรับบทบาทใหเปนผูอ านวยการเรียนรู (facilitator)             
โดยเนนใหผูเรียนมีวิธีหาความรูในโลกแหงความรูอันมากมายมหาศาล ใหเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงของ  
ยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ ๒๑ 
   กิจกรรม ๑  จัดท าข้อเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการให้ทุกหน่วยงาน                 
น าสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และรายงานผลต่อ กอปศ.เป้าหมายคือ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าสื่อดิจิทัลและนวตักรรมที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการปฏิรูปการเรี ยนรู้ด้วยดิจิทัล : 
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ   
 กิจกรรม ๒ น าผลการใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ได้รับมาประมวลและด าเนินการ                
ผูกรวมและน ามาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล เป้าหมายคือ สื่อดิจิทัลและ
นวัตกรรมที่มีอยู่ทั่วไปได้รับการประมวลและน ามาผูกรวม 
 กิจกรรม ๓ ขยายเครือข่าย แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลโดยการสร้างความ ร่วมมือ
ของภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง (PPP) เป้าหมายคือ ผู้เรียน ครู และคนทุกช่วงวัยเข้าถึงทรัพยากร การเรียนรู้ และ
สื่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพสูงผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ            
ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม รวมทั้งได้รับการชี้แนะ (Coaching) และแนะแนว (Consulting) ให้สามารถพัฒนาได้ 
อย่างเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ จนสามารถประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างยั่งยืน 
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  2) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๒ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for 
Education) มีเป้าหมายคือ มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุม
การจัดท าข้อมูลรายบุคคลของผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่ วยงาน และ
กระบวนการที่เก่ียวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 
   กิจกรรม ๑ จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data In Education) 
เป้าหมายคือ ระบบข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  
   กิจกรรม 2 จัดท ากฎหมายการบริหารขอมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ประกาศ 
กฏหมายการบริหารขอมลูและสารสนเทศทางการศึกษา 
  3) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๓ การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship)  
ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ (information literacy) ความฉลาด            
รู้สื่อ (media literacy) เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน
การมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้ กติกา มารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
โดยเป้าหมายคือ คนไทยมีความฉลาดรู้ มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อการใช้สื่อและระบบ
ดิจิทัลไดอ้ย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
   กิจกรรม ๑  การจัดท าขอเสนอวาดวยการเสริมสรางสมรรถนะดาน ดิจิทัลและการรูเท่า
ทันสื่อของประชาชน  เป้าหมายคือ มีขอเสนอวาดวยการเสริมสรางทักษะการรูดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อของ
ประชาชน 
   กิจกรรม ๒ มีการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ เป้าหมายคือ                 
มีการบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการเสริมสรางสมรรถนะดานดิจิทัลและการรเูทาทันสื่อ 
   กิจกรรม ๓ มีการประเมินสมรรถนะดานดิจิทัลและการรเูทาทันสื่อของคนไทย เป้าหมาย
คือ ประชาชนในวัยเรียนและผูสูงอายุมรีะดับสมรรถนะดานดิจิทัลและการรูเทาทันสื่ออยูในระดบัดีมาก 
 

 ๒.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.2560-2564) 
   ๑) วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม                 
มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   ๒) เป้าหมายรวมที่ 1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตั วได้                   
อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความ
เจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
   ๓) ยุทธศาสตร์ที ่1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   3.1  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมขึ้น และเป้าหมายที่  ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี
ความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 
    3.3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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   ๔) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   4.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที ่2  เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
   4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 1  เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐               
ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ประเด็นที่ 1 ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพ
จากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย    
   4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 2 กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง ประเด็นที่ 1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการ               
ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย (๑) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครู    
มีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้ง มาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการ
บ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู (๒) สร้างระบบความ
รับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการ
ประเมินผลครูและโรงเรียน (๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้ โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
 

  5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่ง
และยัง่ยืน 
    5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้
เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
    5.2  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบใน
สังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ประเด็นที่ 1  สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และ
ธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ มีการน า
แนวทางพระราชด าริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือปกปักรักษาและป้องกันการกระท า
ที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ   
 

  6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    6.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ประเทศ 
    6.2  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า ประเด็นที่ 
4  พัฒนาบุคลากรและปฎิรูประบบบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
    6.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐานสากล   
    6.4  แนวทางการพัฒนาที่ 5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  7) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    5.1 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ 
    5.2  แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาผู้ประกอบการให้ เป็นผู้ ประกอบการ              
ทางเทคโนโลยี  
    5.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 
 2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564) 
  2.4.1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รองรับวัตถุประสงค์ ๑               
เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
วัตถุประสงค์ ๒ เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 1 การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์
รองรับนโยบายที่ 1-16 
  ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ประชาชนมีความสามัคคี มีความปลอดภัยในการด ารงชีวิต
มีส่วนร่วมและมีความพร้อมเผชิญปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามและปัญหาด้านความมั่นคง 
  ๔) ตัวชี้วัด  ๑) ระดับการเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ  ๒) ระดับการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคประชาสังคม และ ประชาชนทั่วไป 
ในกิจกรรมสนับสนุนงานด้านความมั่นคง 
  ๕) กลยุทธ์  
   (๑) ส่งเสริมให้คนไทยมีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข และประเทศมีการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผนึกก าลังทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับชุมชน 
ต าบล หมู่บ้าน จังหวัดภาค และ ประเทศชาติ ให้เป็นเครือข่ายสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและ                 
ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
   (3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของ คน ชุมชน พ้ืนที่ เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันและ               
มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ตลอดจนมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่  ๆ                
ในอนาคต รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ อันเกิดจากภัยคุกคาม       
ทุกรูปแบบ  
   (๔) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความม่ันคง ให้แก่
ผู้บริหารและผู้ที่ปฏิบัติงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ให้รับรู้ถึงความส าคัญของมิติความมั่นคง               
ที่ต้องประสานและบูรณาการการวางแผนและการปฏิบัติงานที่เก้ือกูลกันอย่างเป็นเอกภาพ 
   (๕) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค่านิยมที่ดีงาม ความภูมิใจในชาติ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยการเรียนการสอนทั้งในระบบ
และนอกระบบสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้านความมั่นคง 
   (๖) ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และ ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วม            
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ในการสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่าง ๆ และกิจกรรมด้านความมั่นคงในการขจัดหรือลดปัญหา             
ด้านความมั่นคง เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องการมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ                
ความสงบสุขของสั งคม และการกระจายรายได้ที่ทั่ วถึง เพ่ือให้ป ระชาชนได้รับประโยชน์จาก                     
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน ( Inclusive and Sustainable 
Growth) 
  2.4.2 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รองรับวัตถุประสงค์ ๑                
เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข และ
วัตถุประสงค์ ๒ เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 3. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบัน
หลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรองรับนโยบาย            
ที่  1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง เชิดชูเทิดทูน                
อย่างสมพระเกียรติ 
  ๔) ตัวชี้วัด  (๑) ระดับความส าเร็จในการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ (๒) ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายที่เป็นไปอย่างรอบคอบและ               
ไม่ส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (๓) ระดับความส าเร็จของประชาชน/ทุกภาคส่วนที่มีความรักและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๕) กลยุทธ์  
   (๑) เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไก/มาตรการภาครัฐ ความร่วมมือในการถวาย 
ความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
   (๒) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้ตระหนักรู้และ
เข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของชาติ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไปเรียนรู้และเข้าใจหลักการทรงงานตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
   (๓) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้              
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงเร่งขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่              
ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ 
   (๔) สร้างความเข้าใจถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การหมิ่นสถาบันฯ ควบคู่ไปกับการติดตามเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทบต่อความมั่ นคงเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือให้การใช้มาตรการทางกฎหมาย ทั้ งมิ ติการป้องกัน ปราบปราม และ              
การด าเนินงานเกี่ยวกับการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์เป็นไปด้วยความเหมาะสม 
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  2.4.3 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  ๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๘ เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคง
ภายใน 
  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติและนโยบายที่ ๘ : 
เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน 
  ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยลดลง 
  ๔) ตัวชี้วัด  (๑) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๒) กลไก
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด 
  ๕) กลยุทธ์ (๒) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้
ถึงโทษของยาเสพติดเพ่ือป้องกันการเสพยา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (๓) ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 

  2.4.4 การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต 
  ๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 9  เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 11 การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
จากภัยทุจริต รองรับนโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
  ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขการทุจริต 
และประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 
  ๔) ตัวชี้วัด  (๑) ค่าดัชนีชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทย  (๒) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
  ๕) กลยุทธ์ ๑) น าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐให้บังเกิดผลเป็น
รูปธรรม  (๒) ผลักดันการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และ               
ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  (๓) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินโครงการของภาครัฐ 
(๔) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน และปฏิเสธการทุจริต 
 

  2.4.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
  ๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 10  เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  15 การป้องกันและแก้ไขปัญหา              
ความมั่นคงทางไซเบอร์ รองรับนโยบายที่ ๑๐ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ระเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อม           
ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
  ๔) ตัวชี้วัด  (๑) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้าน              
ไซเบอร์ที่สอดคล้องกับหลักสากล  (๒) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 
  ๕) กลยุทธ์  
   (๑) พัฒนาขีดความสามารถท้ังองค์กรภาครัฐ ทั้งฝ่ายทหาร พลเรือน และต ารวจ และ
ภาคส่วนต่าง ๆภายในประเทศ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนรองรับสังคม
ดิจิทัล 
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   (๒) พัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และอาเซียนเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
   (๓) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ 
ภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
    (๔) ปกป้อง ป้องกัน ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ สงครามไซเบอร์ และเสริมสร้าง                
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
    (๕) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ เพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีส าหรับงานสืบสวนและป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ 
    (๖) ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทุกภาคส่วน/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้มคีวามรู้ความช านาญด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง      

3. แผนระดับที่ 3  

 3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 

  แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) แนวคิดของการจัดการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติยึดหลักการ เป้าหมายและ แนวคิดต่อไปนี้  คือ หลักการจัดการศึกษา ประกอบด้วย                 
๑) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All)  2)  หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education)  ๓) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔) หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม                 
(All for Education) และยึ ดเป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals :  SDGs 2030)                  
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) ยุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) ระยะ ๒๐ ปี 
 

  วิสัยทัศน์  
   คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  พันธกิจ 
    ๑) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษา 
และเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
   ๒) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้ เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้                     
ในศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   ๓) สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ 
สังคมคุณธรรมจริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุขและพอเพียง  
   ๔) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพ่ือการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกท่ีหนึ่งและลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพ
ของก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของ โลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและ
สังคม ๔.๐  
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  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 

 
 

  ยุทธศาสตร์  ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่ พิ เศษ                  
(พ้ืนที่สูงพ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคาม            
ในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจาก
โรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
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    แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    เป้าหมาย 
      1. ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย และทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมคีุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
     2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคน        
ทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
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    แนวทางการพัฒนา 
     1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต             
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และ  
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู ้ และสื ่อ               
การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
    เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพ้ืนที่ 
     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ     
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความ       
เป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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 3.2  นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทั ล เพื่ อเศรษฐกิจและสังคม            
(พ.ศ.2561-2580) 
 

  วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”  
   ดิจทิัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)  หมายถึง ยุคประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยี ดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล              
ทุนมนุษย์และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง           
มัง่คัง่และยั่งยืน 
  เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา 
   1. เป้าหมายที่ ๒ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อ
ดิจิทัล เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    1.1 ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียม 
    1.2 คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นจากการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
สาธารณะ  โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
    ตัวชี้วัด ๑) ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเสมือนเป็น
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ประเภทหนึ่ง  ๒) อันดับการพัฒนาตามดัชนี ICT Development Index (IDI) อยู่ใน
ประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๔๐ อันดับแรก 
   2. เป้าหมายที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัลด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม
มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 
    2.1 ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ              
มีความตระหนักความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์                
(Digital Literacy)  
    2.2 ประเทศไทยมีก าลังคนด้านดิจิทัลทีม่ีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากล และก าลังคนในประเทศให้มีความรอบรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติ และสร้างสรรค์ผลงาน  
    ตัวชี้วัด  ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิด ประโยชน์และสร้างสรรค์  
   3. เป้าหมายที่  ๔ ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
    กระบวนทัศน์การปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการให้บริการของทางภาครัฐ
เปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้บริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ               
มีความมั่นคงปลอดภัย และมีธรรมาภิบาล  
    ตัวชี้วัด อันดับการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัล ในการจัดล าดับของ UN e-Government 
Rankings  อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด ๕๐ อันดับแรก 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์  
     ข้อที่ ๑. โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  
      ๑.๓ ร้อยละ ๙๕ ของโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น และศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน/ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีบริการอินเทอร์ูเน็ตเข้าถึง ด้วยความเร็ว 
ไมต่่ ากว่า ๓๐ Mbps 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์  
     ข้อที่ ๑. ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพ่ิมขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
     ข้อที่ 2  สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั้งในภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและ              
ภาคบริการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลกโดยเพ่ิมสัดส่วนของธุรกิจ
SMEs และวิสาหกจิชุมชนในการขายสินคา้ ออนไลน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่  ๒ ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ (Digital Literacy)  
     ข้อที่ ๓ ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ            
ผ่านระบบดิจิทัล  
      ๓.๑ ประชาชนทุกวัยทัว่ประเทศ สามารถเข้าถึงบริการการเรียนรู้ระบบเปิด                
ส าหรบัมหาชน (MOOC) ได้ตามความต้องการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 1 บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และแม่นย า 
      1.1 ลดการใช้ส าเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (Smart Service)  
     ข้อที่ 2 ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก และเหมาะสม เพ่ื อส่ ง เสริมความ
โปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     ข้อที่ 3 มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐการจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณา
การไม่ซ้ าซ้อน สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานและให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 1 บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในสาขา ที่ขาดแคลนหรือมีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล    
     ข้อที่ 3 บุคลากรผู้ท างานทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล  
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   ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
    เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
     ข้อที่ 3 มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการ
ท าธุรกรรม  
 
 3.3 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2561 -2564) 

 จากสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2561 -
2564) มีรายละเอียดยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้            
  วิสัยทัศน์ 
   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 
 

  พันธกิจ 
   1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภท สู่สากล 
   2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ 

การพัฒนาประเทศ 
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
 

 เป้าประสงค์หลัก 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ 
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

  2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม 
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 ตัวชี้วัดตามเป้าหมายหลัก 
  1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  

  2. ร้อยละที่ เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 

  3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
  4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
  6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

และระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้ (4) 
  7. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

  8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
  9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
  10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี  
  11. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15–17 ปี  
  13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
  14. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
 

ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ าและน าสิ่งที่จ าไปฝึกคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มี 
คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
     ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด วิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์        
ทางการเรียนสูงขึ้น 
   3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
   4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา 
ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 
การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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   3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต 
สื่อการเรียนการสอน ต าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
   4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 
   5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 
 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครู
ครบตามเกณฑ์ มีครูประจ าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
   2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพใน
หลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
   4. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
   5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหาร 
งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
   1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ
ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
   2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน 
คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
   4. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ      
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 
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  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
   2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
   3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า หรือ 
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
   4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
   5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
   6. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร  /หน่วยงานทั้ งในและ
ต่างประเทศ 
   7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี 
   8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา 
ถึงปริญญาตร ี
   9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับ 
การพัฒนาเพิ่มข้ึน 
 

  กลยุทธ์ 
   1. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
   2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
   5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่าย     
ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
   6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภท
การศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 - 59 ปี (8) 
   2. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (9) 
   3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15- 17 ปี  
   4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ 
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บริการทางการศึกษา 
   5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ไปใช้ 
ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
   6. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  กลยุทธ์ 
   1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 
ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
   2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ              
ความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล               
เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
   4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
   5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง
ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียน
การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 

  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ 
DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 30 Mbps 
   3. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย
และไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
   2. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพเป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
   3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา 
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา น ามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
   4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา 
  ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
   ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส
และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ
กระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
  ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
   2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทา หรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
   3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
   4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
   5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน 
   6. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย 
  กลยุทธ์ 
   1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น              
ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค/จังหวัด 
   2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ 
   3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความ    
เหลื่อมล้ า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 
   6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในก ากับ 
 

 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเนื้อหาดังนี ้
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พ ระราชบัญ ญั ติ ระ เบี ยบบริห ารราชการกระทรวงศึ กษ าธิการ พ .ศ .2 54 6  รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผน
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษา
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย 
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ดังนี้ หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจ
หลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ
ขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้าน
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่ว งวัย และนโยบายเร่งด่วน                     
เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน   ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างาน
ภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามี
คุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
  1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่ งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 
  3 . ป รับ รื้ อ แล ะ เป ลี่ ย น แป ล งระบ บ การบ ริห ารจั ด การและ พั ฒ น าก าลั งคน ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
  4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการ
จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
  

  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
      - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
      - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่  
      -  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น  
      -  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ   
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   1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      -  จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All)  
      -  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร 
BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือ
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล  
     -  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พื้นที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     -  พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้  และความช านาญในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทั ล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน  
     -  พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี  
      - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
  2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   -  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ  
   -  เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพ
ติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์  
   -  ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   -  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   -  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของ
แต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  
   -  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
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  4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   -  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
   -  ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
   - ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือ             
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
  5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้ 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   -  ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย 
เป็นต้น  
     -  ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  
   -  สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
   -  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง
กับการปฏิรูปองค์การ  
   -  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้
อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  
   -  จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  
   -  ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

  การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
   1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็น
กรอบแนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
ค านึงถึงมาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณ
ไว้ ดังนี้ (1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ 
(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) 
ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 
   2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่
การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ  
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   3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งร ายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามล าดับ 
   อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด 
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน    
  
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) มีเนื้อหาดังนี ้
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นั้น เนื่องจากในห้วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท าให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้เข้า
กับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้มีความ
ปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น 
นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) เป็นการศึกษาที่เข้าใจ 
Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบบริห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ พ .ศ . 2546  รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 
  หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 
  5.ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย 
“การศึกษายกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และ
ตอบโจทย์ Demand” โดย 

• ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

• ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูน ย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ 
Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยังผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ 

• เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาร่วมประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform 
: DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ 
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  ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสองที่
เน้นเพ่ิมคนเก่งมาเป็นครู พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตร
ยกก าลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  สื่อการเรียนรู้ยกก าลั งสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่
เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเนื้อหา
มาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความ
เป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิมความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงาน 
  จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) 

• พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC) 

• จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง
ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) 

• ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

• จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น” 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
  นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีเนื้อหาดังนี ้
  ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 
และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ดังนี้ 
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   หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการ
เรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยัง
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 
2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึง
ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน โดย
มุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้
ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 

3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษา
ยกก าลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(คลังข้อมูล การน าข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource 
Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School 
และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน 
Digital Literacy ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM 
Coding เป็นต้น 

3. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ 
การเสริมทักษะใหม่  (Up Skill) และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่ จ าเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่ มเป้ าหมาย 
ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบ
การศึกษา (3) วัยแรงงาน และ (4) ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ 
Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครู
ชาวต่างชาติให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
2 ด้านหลัก ๆ ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา ประกอบด้วย เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่ – การ
มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดท า แก้ไข และปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง – การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา – 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต – การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ – การจัดตั้งส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา 
ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
และใช้ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) 
รวมทั้งพัฒนายกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา (Content) เพ่ือเผยแพร่
ผลงาน กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้

ในการบริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้าน
กฎหมาย) การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
13. การศึกษายกก าลังสอง โดย – พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท า

หน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) – จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ 
http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้
ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์ม
ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) – ให้ผู้ เรียน ครู 
ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ (Excellence 
Individual Development Plan : EIDP) – จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียน
ต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
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การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
• มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา 

และเติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่
คุณภาพมาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความ
ร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

• มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิต
ก าลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 

• มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา (TVET 
Excellence Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การ
อาชีวศึกษาดิจิทัล (Digital College) 

• มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ผู้เรียนเพ่ือการด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical 
Vocational Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ขีดความสามารถของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับ
นานาชาติ 

• มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้ เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษา
อาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

• สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
• ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษา พ.ศ. 2562 
• ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาส

ทางการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
• ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 

และสร้างรายได ้
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
• เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
• ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
• ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการ

ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
• ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
• พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
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การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบ

แนวทางในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมี
บทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามล าดับ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน เมื่อ
รัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่
ก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมี
ประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 
    

 3.4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
    

   วิสัยทัศน์ 
 การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 พันธกิจ 

    1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 
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   ค่านิยม TEAMWINS 
     T = Teamwork การท างานเป็นทีม 
     E = Equality of Work ความเสมอภาคในการท างาน 
     A = Accountability ความรับผิดชอบ  
     M = Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ 
     W = Willful ความมุ่งม่ันตั้งใจท างานอย่างเต็มศักยภาพ  
     I   = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
     N = Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
     S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ 
 

    เป้าประสงค์รวม 
     1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
    2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 
 
     3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
     4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 
ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
    

    เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวมและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์รวม/ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/ หน่วยหลัก 
ค่าเป้าหมาย  

ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

   1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment) (ศปท.) 

85 
คะแนนขึ้น

ไป 

85 
คะแนนขึ้น

ไป 

85 
คะแนนขึ้น

ไป 

2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

   2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป (สช.)*  
* จ านวนนักเรียนชั้น ป.6/ม.3/ม.6 สังกัด สช. ที่เข้ารับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และได้คะแนนแต่ละวิชาตั้งแต่ร้อย
ละ 50 ขึ้นไป เทียบกับจ านวนนักเรียนชั้น ป.6/ม.3/ม.6 สังกัด สช. ที่เข้า
สอบทั้งหมด จ าแนกตามรายวิชา (ช่วงปี 60-64 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 
ช่วงปี 65-69 ร้อยละ 55 : สกศ.) 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 

   3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
การศึกษานอกระบบ (N-NET) แต่ละระดับ/สาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 
(กศน.) 

ร้อยละ 45 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 48 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 
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เป้าประสงค์รวม/ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม/ หน่วยหลัก 
ค่าเป้าหมาย  

ปี 63 ปี 64 ปี 65 

3. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค 
   4. ประชากรวัยแรงงาน (15- 59 ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
(สกศ.) (ช่วงปี 60-64 ค่าเป้าหมาย 10.15 ชว่งปี 65-69 10.9) 

เพ่ิมข้ึนเป็น 
9.9 ปี  

เพ่ิมข้ึนเป็น 
10.1 ปี 

เพ่ิมข้ึนเป็น 
10.3 ปี 

   4. ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน(15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป (กศน.) * 
* จ านวนประชากรวัยแรงงาน (ผู้เรียนของ กศน.) อายุ 15 – 59 ปี  
ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
เทียบกับจ านวนประชากรวัยแรงงาน (ผู้เรียนของ กศน.) ที่มีอายุ  
15 – 59 ปี ทั้งหมด (ช่วงปี 60-64 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60  
ช่วงปี 65-69 ร้อยละ 65 : สกศ.)   

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 
   5. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนา สมรรถนะวิชาชีพ และน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
(สคบศ./ ก.ค.ศ.)   

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

   6. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน (สอ./กศน./ สช.) 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์และกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ สป.  

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะ
การเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สอด
คล้องหมาะสมกับการเสริมสร้างความม่ันคง
ในแต่ละบริบท  

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบัน
หลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรู้/วิขาชีพ ด้วยศาสตร์พระราชาและตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนะธรรม 
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1. ผู้เรียน ข้าราชการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีสมรรถนะที่ตอบสนอง ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
ในพ้ืนที่และภูมิภาค (อาทิ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว พ้ืนที่
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ) 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
และการแข่งขันของประเทศ 2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และพัฒนา

ทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และการอาชีพรูปแบบใหม่ผ่านระบบดิจิทัล 

3. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรวิจัยทางการศึกษา 

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ 
ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่21 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 

3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
ที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่และการพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

5. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่
ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็น
พลเมือง  
6. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอด
การเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอภาคด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
ออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมตอ่การเข้าถึงและพัฒนาการเรยีนรู้ตลอดชวีิต 

5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. สถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. หน่วยงานทางการศึกษามีกิจกรรม
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. สอดแทรกกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก
และร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ใน
สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
1. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการ
บริหารราชการและให้บริการประชาชน 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการใช้งาน 
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการ 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
บูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ี
นวัตกรรมการศึกษา  
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีด
สมรรถนะองค์กร 
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมรณรงค ์เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

 
     

 ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง   
  ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและการธ ารงรักษา
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 3. ร้อยละของนักเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับชั้นประถมปีที่ 3 อ่านออกเขียนได้ 
 4. ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพ หรือสมรรถนะด้านอาชีพ สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 5. ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด หรือภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ และน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามบริบทและ
ความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชนสู่การเป็น Smart Farmer  
     2. ร้อยละของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ/ ด้านการเรียนรู้ และสามารถน าไปใช้ประยุกต์ในการด าเนินชีวิต 
      3. ร้อยละของครู บุคลากรทางการศึกษา /ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนา 
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านวิชาชีพ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  4. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
  5. จ านวนผลงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้สู่การพัฒนาการศึกษา 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ   
  ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของนักเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป  
    2. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบ           
(N-NET) แต่ละระดับ/สาระการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ 
  3. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก อยู่
ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป 
    4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
   5. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีความเป็นพลเมือง 
    6. จ านวนผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
  7.  ร้อยละของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือระดับต่างๆ 
     8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ และน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  9. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดสถานศึกษาเอกชนมีพัฒนาการสมวัยตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย 4 ด้าน 
  10. จ านวนระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ(National Digital Learning 
Platform : NDLP) เพ่ิมขึ้น (เป้าหมาย 10 ระบบ ภายในปี พ.ศ.2565) 
    11. จ านวนระบบคลังความรู้ที่มีการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้
แห่งชาติ (National Digital Learning Platform : NDLP) เพ่ิมขึ้น (เป้าหมาย 5 ระบบ ภายในปี พ.ศ.
2565)   
    12. จ านวนผู้ใช้งานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital 
Learning Platform : NDLP) (เป้าหมาย 30,000 คน ภายในปี พ.ศ.2565) 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย 
    2. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  3. ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน(15-59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
    4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
    5. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเทียบกับเป้าหมาย 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
  ตัวช้ีวัด  
  1. ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
  2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ จิตส านึก และวินัย
การบริหารจัดการขยะแต่ละประเภทให้กับบุคลากรในสังกัดและชุมชน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  ตัวช้ีวัด  
  1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์ ITA (Integrity & Transparency Assessment) 
     2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระดับมาตรฐาน 
   3. จ านวน ร่าง กฎหมายล าดับรอง (กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ) ที่ได้รับการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….และ พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายใน 2 ปี 
  4. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
  5. ระบบบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทั้ง 
11 เรื่อง 
  6. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    7. ร้อยละหน่วยงานทางการศึกษาที่บูรณาการการท างานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาค
ประชาชนภาคธุรกิจเอชน และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) อย่างต่อเนื่อง  
  8. จ านวนฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน 
และการศึกษา (8 ฐานข้อมูล ภายในปี พ.ศ.2565) 
    9. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด สป. ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า 100 MBps 
(เป้าหมาย ร้อยละ 100 ภายในปี พ.ศ.2565) 
   10. จ านวนระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ 6 
กระทรวงมีความถูกต้องแม่นย า สนับสนุนการวิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
คุณภาพทางการศึกษา (เป้าหมาย 6 ระบบฐานข้อมูล ภายในปี พ.ศ.2565) 
    11. หน่วยงานที่จัดการศึกษาน าระบบฐานข้อมูลจัดเก็บทะเบียนประวัตินักเรียนส าหรับ
สถานศึกษาแบบ Online ไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูล (เป้าหมาย 4 หน่วยงานภายในปี พ.ศ.2565) 
    12. จ านวนระดับหน่วยงานที่ใช้ระบบ Smart Office (1.ระดับกระทรวง 2.องค์กรหลัก             
3.ภาค/จังหวัด 4.เขตพ้ืนที่ และ 5.สถานศึกษา) (เป้าหมาย 4 ระดับ ภายในปี พ.ศ.2565) 
    13. จ านวนกระบวนงานภายในหน่ วยงานที่ ใช้ดิจิทั ลมาช่วยในการปฏิบัติ งาน                         
(1. การบริหารงานบุคคล (Human Resource Management : HRM) 2. การจัดการเอกสาร (Supply 
Chain Management  : SCM) 3 . การบริหารทรัพยากร (Material Resource Planning : MRP) 4 . 
การเงินและบัญชี (Finance Resource Management : FRM) (เป้าหมาย 4 กระบวนงาน ภายในปี พ.ศ.
2565) 
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  14. จ านวนระบบงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับ
ใช้ในการบริหารจัดการ 
 

 3.3  แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน   

   วิสัยทัศน์  
   “พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง” 
   วัตถุประสงค์  
    1. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์  
    2. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
    3. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว 
และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
    4. เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า     
ป่าต้นน้ า และปัญหาหมอกควัน  
 

   เป้าหมายและตัวชี้วัด  
    1. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
    2. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  
    3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
    4. สัดส่วนคนจนลดลง  
    5. สัดส่วนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบสวัสดิการเพิ่มขึ้น  
    6. พ้ืนที่ป่าต้นน้ าเพิ่มขึ้น  
    7. จ านวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานลดลง 
 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ  สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างย่ังยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
    แนวทางการพัฒนา  
          1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ (1) 
กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน 
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน (2) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย และ
ก าแพงเพชร (3) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ 
อุทัยธานี (4) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/ กีฬา
เพ่ือการพักผ่อน/เชิงสุขภาพ และการพ านักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมีแนวทาง
ด าเนินการดังนี้  
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              (1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย              
ความสะดวกที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
              (2) สนั บ สนุ น  Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ื อ กระจาย
ประโยชน์ จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ น ามาประยุกต์สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
              (3) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค 
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริม
กิจกรรมท่องเที่ยวแนวใหม่เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี  
              (4) เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการต่อเนื่อง
ทั้งระบบ ส่งเสริมการตลาดทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ  รวมทั้ง การสร้าง
ตลาดในรูปแบบ e-tourism  
              (5) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง “แบรนด์” 
หรือเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็น
เมืองน่าอยู่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีคุณค่าเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  
         2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและ
สินค้าเพ่ือสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พ้ืนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้  
              (1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริม
การน ามาใช้เชิงพาณิชย์ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการให้
ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและ             
ความงาม  
              (2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มี                 
ความหลากหลายสอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ               
มุ่งสู่การเป็น Medical & Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค  
             (3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้สินค้ามีความแตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ  อาทิ สินค้า                
Life Style สินค้าหัตถกรรม และของที่ระลึกต่าง ๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน  
              (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ  ขยายเครือข่ายเพ่ือให้ เกิดพลั ง                
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  
    แนวทางการพัฒนา  
          1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดน      
ให้สอดคล้องและสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบ
ขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และ            
แนวตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งจะรองรับการเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC                
และ AEC  
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          2) พัฒนาเมืองส าคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ และพิษณุโลก ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า 
บริการ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการการศึกษา ธุรกิจดิจิทัล โดย พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและการขนส่ง
หลายรูปแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและพ้ืนที่โดยรอบ โดยเฉพาะ
เร่งรัดการด าเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
รูปแบบของเมือง พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคม
ดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและ
พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย (อ าเภอเชียงของ) โดยพัฒนา
พ้ืนที่รอบสถานีโดยใช้แนวทางการจัดรูปที่ดินการวางผังเมืองและส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสม              
กับพ้ืนที ่ 
         3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูล กฏระเบียบ
การด าเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูก
น ามาเป็นข้อกีดกันทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งร่วมพัฒนาเครือข่าย
กับธุรกิจท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้  
         4) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้าน และ AEC โดยให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่าง     
การเกื้อกูลกันบนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน  ซึ่งจะสอดรับกับการเป็น           
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยง     
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง  
    แนวทางการพัฒนา  
         1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  และเกษตร
ปลอดภัยในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการทาเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาด
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการ            
ใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้ า ส่งเสริมช่องทางการกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภค
อาหารเพ่ือสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบเพ่ือ
สร้างความม่ันใจให้ผู้บริโภค  
         2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ 
(1) การแปรรูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน (2) การแปรรูปข้าว พืชไร่ 
พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
คุณค่า ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร            
จากพืชและสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน  
         3) สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนและผลิตภัณฑ์ชีวภาพ  ในจังหวัดนครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร โดยสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน
ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในการน าพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่
คุณค่า อาท ิใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเพื่อเป็นสินค้า น ากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล 
เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
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         4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิต     
แก่เกษตรกร เช่นการโซนนิ่งพ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สอดคล้องกับศักยภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต  
         5) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกร ในพ้ืนที่    
นอกเขตชลประทาน  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแล
ผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  
    แนวทางการพัฒนา  
         1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานทาของผู้สูงอายุและคนยากจน  โดยด าเนินการ
ในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  
          2) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  โดยการ           
มีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้  รวมทั้งแก้ปัญหา                
การขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
         3) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการ      
ของตลาดแรงงาน ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการ        
บนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
          4) สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาท   
ในการจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน  และเป็นโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการ
น้ าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างย่ังยืน  
    แนวทางการพัฒนา  
          1) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าในพ้ืนที่  8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์  เพ่ือให้
เป็นแหล่งดูดซับน้ าฝนและเพ่ิมปริมาณน้าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ า ควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ท าลายพื้นที่ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า  
         2) พัฒนาการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบในลุ่มน้าหลักของภาค  ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง     
วัง ยม และน่าน และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส าคัญ  ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือรักษาคุณภาพน้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้ าของแหล่งน้ าต้นทุน  
         3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก  โดยส่งเสริม        
การปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร  สนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบจัดการพื้นที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตร
ไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการเผาวัสดุทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน  
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  3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564 (รอบทบทวน พ.ศ.2564)  

 วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน  
“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่

ป ระทับ ใจ  พร้อมกับยกระดับคุณ ภาพชี วิตอย่ างเท่ าเที ยมและเสริมสร้ างมั่ นคง รวมทั้ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มา
เยือน” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมประสิทธิภาพเกษตรปลอดภัยอย่างครบวงจร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 

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

1. การส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
เกษตรปลอดภัย
อย่างครบวงจร 

1. เพื่อเพ่ิมมูลค่าและผลิต
ภาพภาคการเกษตร  
2. เพ่ือสร้างมาตรฐาน
ผลิตผลทางการเกษตร
ปลอดภัย / ผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปปลอดภัย 
3. เพื่อส่งเสริมรายได้ และ
ลดภาระหนี้เกษตรกร 

1. ส่งเสริม/พัฒนา
กระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย เพื่อเพ่ิม
ผลิตภาพทางการเกษตร 
2. พัฒนาแหล่งน้ า/
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การเกษตร 
3. ส่งเสริม/พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
และการแปรรูปสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
4. ส่งเสริม/เพ่ิมช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย โดยเน้นตลาดน า
การผลิต 
5. ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) การบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 
6. ส่งเสริมรายได้ และลด
ภาระหนี้เกษตรกร 
 

1. อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 
5 ต่อปี 
2. จ านวนเกษตรกรที่เข้า
กระบวนการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนเกษตรกรที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
4. มีการแนะน าตลาด
จ าหน่ายสินค้าแก่เกษตรกร
ก่อนการผลิต 
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2. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อ
สร้างสรรค์
มูลค่าเพิ่ม 

1. เพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยว    
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางการท่องเที่ยว ผ่าน
กิจกรรม และการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
และของฝากของที่ระลึก  
3. การท่องเที่ยวของจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้รับการบริหาร
จัดการเป็นอย่างดี 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การดูแลความ
ปลอดภัย และปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยว 
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นจุดขาย
ของการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
และการตลาดเชิงรุก สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวจากทุกภาค
ส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด 
6. ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ของฝากของที่ระลึก ให้
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อ
เพ่ิมมูลค่า 
 

1. จ านวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
2. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
3. มูลค่าจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของ
ฝากของที่ระลึก เพ่ิมข้ึน 
 
 

3. ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
และเสริมสร้าง
ความม่ันคง
อย่างเท่าเทียม 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน และ มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ประชาชนสามารถเข้าถึง
ระบบสวัสดิการทั้งด้าน
การศึกษา การสาธารณสุข
ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
3. สังคมและชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ 

1. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา การ
สาธารณสุขและการบริการ
ภาครัฐแก่ประชาชน 
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยการ
สร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้
และเสริมสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม/จิตส านึกตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือลดรายจ่าย 
3. เสริมสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

1. อัตราการเข้าเรียนรวม
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและอาชีวศึกษา
เพ่ิมข้ึน (%) 
2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ของประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป เพิ่มข้ึน (ปี) 
3. สัดส่วนแรงงานในระบบ
ประกันสังคมต่อจ านวน
แรงงานทั้งหมดเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยร้อยละ 1    ต่อปี 
4. คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ O-NET ระดับ
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ตอนต้น/มัธยมศึกษาตอน
ปลายเพิ่มขึ้น (%) 
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5. สถานพยาบาลที่ได้รับ
รองมาตรฐานคุณภาพ HA 
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8 ต่อปี 
6.ร้อยละภาษีท่ีท้องถิ่น
จัดเก็บได้ต่อรายได้รวม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
7. ประชาชนเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
เพ่ิมข้ึน 
8. ร้อยละของหมู่บ้านที่
ถนนสายหลักใช้การได้
ตลอดปีเพ่ิมข้ึน 

4. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

1. เพื่อเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของฐานทรัพยากร
ป่าไม้ 
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
3. สร้างความม่ันคงทาง
พลังงานผ่านการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ และการ
อนุรักษ์พลังงาน 
4. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาติ 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ 
3. การจัดการองค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนหรือการใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหลือใช้ เพ่ือการใช้
พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
อนุรักษ์พลังงาน 
5. การจัดการขยะและของ
เสีย เพื่อรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ป่าเพ่ิมขึ้น 
2. ปริมาณขยะสะสมลดลง 
3. จ านวนของประชากรที่
ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติลดลง (ภัยแล้ง 
อุทกภัย )    
4. อัตราการใช้พลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภท
เพ่ิมข้ึน  
 

5. ยกระดับขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ 

1. ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
2. มูลค่าภาคอุตสาหกรรม 
และการค้าเพ่ิมสูงขึ้น 
3. เป็นฐานอุตสาหกรรมที่

1. พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยการพัฒนา
บุคลากร การผลิตแรงงาน
การบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม  

1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อ
ปี 
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เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิม
สูงขึ้น 

2. ส่งเสริมการลงทุน และ
ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
3. เพิ่มและพัฒนา
ประสิทธิภาพการคมนาคม
ขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ และ
โครงสร้างพื้นฐาน  
4. ยกระดับมาตรฐานสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็น
เอกลักษณ์ 

 
2. ผลิตภาพแรงงาน
เพ่ิมข้ึน 
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
การขนส่ง สถานที่เก็บ
สินค้าและการคมนาคม 
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อ
ปี 
4. ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลง 
ร้อยละ 5 ต่อปี 
 

 
4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563 - 2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ประจ าปี    
    งบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ตามที่มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง” มีจ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ด้านความมั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบกับมีการประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายระดับชาติด้านการจัด
การศึกษา มีแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 – 
2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ และมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ก าหนดให้ทุกส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติ
ราชการที่มีความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ 
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษา            
(พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 24  ตุลาคม 2562 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ลงวันที่  14 มกราคม 
2563 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และรายงานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาคที่ก ากับดูแล              
ในพ้ืนที่และกระทรวงศึกษาธิการทราบ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินงานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้   
 
หมายเหตุ  1) สถานศึกษา สพท. 490 แห่ง   
 2) สถานศึกษาทั้งหมด รวม 598 แห่ง   
 3) หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา  605 แห่ง   
 4) หน่วยงานและสถานศึกษาทั้งหมด 618 แห่ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

เป้าหมาย หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและ  
               การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

หมายเหตุ 

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

 

 

- 

 

 

ร้อยละ 100 

 

จ านวน* ด าเนนิการ ร้อยละ 

605 596 98.51 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 

2. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาใน
จังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคาม
ในชีวิตทุกรูปแบบ 

 

 

- 

 

 

ร้อยละ 100 

 

จ านวน* ด าเนนิการ ร้อยละ 

605 552 91.24 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 

3. ร้อยละของสถานศึกษาใน
จังหวัด มีกิจกรรมการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด ในสถานศึกษา 

 

- 

 

ร้อยละ 100 

 

จ านวน* ด าเนนิการ ร้อยละ 

598 576 96.32 

*จ านวนสถานศึกษาทุกแห่ง 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนา
จังหวัด 
 

เป้าหมาย หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของผู้เรียน
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษา หรือสถานศึกษาใน
จังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 

 

 

- 

 

 

ร้อยละ 50 

 
จ านวน* ด าเนนิการ ร้อยละ 
605 494 81.65 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง 

บรรลุเป้าหมาย 

 

2. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษา หรือสถานศึกษาใน
จังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของ
จังหวัด 

 

 

- 

 

 

ร้อยละ 50 

 

จ านวน* ด าเนนิการ ร้อยละ 
605 400 66.11 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง 

บรรลุเป้าหมาย 

 

3. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษา หรือสถานศึกษาใน
จังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
เพ่ือส่งเสริมการมีงานท า 

 

 

- 

 

 

ร้อยละ 50 

 

จ านวน* ด าเนนิการ ร้อยละ 
605 468 77.35 

*หน่วยงานทางการศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง 

บรรลุเป้าหมาย 

 

4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา  

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา
2562 

(33.47 : 66.53) 

สัดส่วน 

42 : 58 

ระดับ ม.4 / ปวช.1 
จ านวนรวม 9,906 คน 
ปวช.1 ม. 4 
4,241 5,665 

42.81 : 57.19 
ระดับ ม.4-6/ปวช. 1-3 
จ านวนรวม 24,262 คน 
ปวช.1-3 ม. 4-6 
8,339  15,923 

34.37 : 65.23   
บรรลุเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

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

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละของผู้เรียน
ระดับการศึกษาภาคบังคับ 
อ่านออกเขียนได้ ระดับดี
ขึ้นไป 
(เกณฑ์การประเมิน 
ของ สพฐ) 
1 – 49     ปรับปรุง 
50 – 64   พอใช้ 
65 – 79   ดี 
80 ขึ้นไป  ดีมาก) 

- ร้อยละ 
100  

ผลเฉลี่ย การอ่าน/การเขียน 
ระดับประถมศึกษา  
ป.1 ร้อยละ 88.99 / 84.35 
ป.2 ร้อยละ 86.12 / 81.57 
ป.3 ร้อยละ 83.06 / 79.30 
ป.4 ร้อยละ 85.04 /85.24 
ป.5 ร้อยละ 76.88 / 82.98 
ป.6 ร้อยละ 84.82 /89.05 
ผลเฉลี่ยการอ่านระดับมัธยมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

ชั้น 
 

ร้อยละ 
เฉลี่ย (ร้อย

ละ) 
ม.1   72.87 

63.29 
 

ม.2   55.94 

ม.3   60.96 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ชั้น 
 

ร้อยละ 
เฉลี่ย (ร้อย

ละ) 
ม.4   68.59 

68.93 
 

ม.5   76.69 

ม.6   81.15 

          ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

สังกัด 
สพป./
สพม 

2. ผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ  
ทุกระดับเพิ่มข้ึน จากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  
(เฉลี่ยรวม)  
O–NET (ป.6/ม.3/ม.6) 
V-NET ปวช ปวส. 
N-NET (ป./ม.ต้น/ม.
ปลาย) 

O –NET ปกีารศกึษา 61 
ชั้น คะแนน 

ป.6   38.89 

ม.3   35.21 

ม.6   32.12 

V-NET ปกีารศกึษา 61 
ชั้น คะแนน 

ปวช.   39.51 
ปวส.   39.02 

 

เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3  

จากปี
การศึกษา 
2561 

O –NET ปกีารศกึษา 2562 
ชั้น คะแนน เพิ่ม/ลด(ร้อย

ละ) 
ป.6   34.34 -11.70 
ม.3   34.10 -9.02 
ม.6   29.32 -8.72 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมายเหตุ 

N-NET ปกีารศกึษา 61 
ชั้น คะแนน 

ประถม 42.00 
ม.ต้น 38.00 

ม.ปลาย 33.00 
 

V-NET ปกีารศกึษา 2562 
ชั้น คะแนน เพิ่ม/ลด 

(ร้อยละ) 
ปวช.   41.73 5.62 
ปวส.   39.38 0.92 

 

N-NET ปกีารศกึษา 2562 
ชั้น คะแนน เพิ่ม/ลด

(ร้อยละ) 
ประถม 45.3

4 7.95 
ม.ต้น 39.5

6 4.11 
ม.ปลาย 34.3

5 4.09 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่
ละรายวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีท่ี
ผ่านมา (ไทย/
ภาษาอังกฤษ/
คณิตศาสตร์/
วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา 
ตามล าดับ)   
*สังคมศึกษาสอบ 
ในชั้น ม.6 

O-NET ปีการศึกษา 2561 

ระดับประถมศึกษา  

วิชา ร้อยละ 

ภาษาไทย 57.19 

ภาษาอังกฤษ 12.42 

คณิตศาสตร ์ 15.79 

วิทยาศาสตร ์ 14.22 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

วิชา ร้อยละ 

ภาษาไทย 53.58 

ภาษาอังกฤษ 2.52 

คณิตศาสตร ์ 5.14 

วิทยาศาสตร ์ 7.68 

 

 

 

เพ่ิมข้ึน 

จากปี
การศึกษา 
2561 

O-NET ปีการศึกษา 2562 

ระดับประถมศึกษา  

วิชา ร้อยละ เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 38.45 -18.74 

ภาษาอังกฤษ 6.67 -5.76 

คณิตศาสตร ์ 8.90 -6.89 

วิทยาศาสตร ์ 8.49 -5.73 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

วิชา ร้อยละ เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 58.11 4.53 

ภาษาอังกฤษ 5.22 2.70 

คณิตศาสตร ์ 3.91 -1.23 

วิทยาศาสตร ์ 1.21 -6.47 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมายเหตุ 

 

ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 

วิชา ร้อยละ 

ภาษาไทย 33.00 

ภาษาอังกฤษ 4.67 

คณิตศาสตร ์ 4.67 

วิทยาศาสตร ์ 8.12 

สังคมศึกษา 2.23 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

วิชา ร้อยละ เพิ่ม/ลด 

ภาษาไทย 20.09 -12.91 

ภาษาอังกฤษ 3.31 -1.36 

คณิตศาสตร ์ 4.41 -0.26 

วิทยาศาสตร ์ 2.45 -5.67 

สังคมศึกษา 2.32 0.09 
 

 

 

 

 

 

 

4. ร้อยละของผู้จบ
การศึกษาอาชีวศึกษา  
มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาการหรือวิชาชีพ 

 

 

 

- 

ร้อยละ 
100 

ระดับ ปวช. 

ผู้จบ ผ่าน ร้อยละ 

1,746 1,710 97.94 

 

ระดับ ปวส. 

ผู้จบ ผ่าน ร้อยละ 

1,610 1,581 98.20 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

อศจ/ 
ทม.หล่มสกั 

 

 

 

 

 

5. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามสายงาน หรือเพ่ือ
เสริมความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ (สายงานการ
สอนและสนับสนนุ) 

 

 

- 

 

 

ร้อยละ 
100 

 

จ านวน พัฒนา ร้อยละ 

11,12
7 

9,522 85.58 

 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 

6. ร้อยละของหน่วยงาน
และสถานศึกษา ส่งเสริม
การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึง 

ประสงค์ตามหลักสูตร 
และคุณลักษณะผู้เรียน
จังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อ

 

 

- 

 

 

ร้อยละ 
100 

 

 

จ านวน* ด าเนิน
การ 

ร้อยละ 

618 504 81.5
5 

*หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงาน 
ที่ก ากับดูแล และสถานศกึษาทกุแห่ง 
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมายเหตุ 

ขุนผาเมือง เสียสละ  
กล้าหาญ ชาญฉลาด) 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

7. ร้อยละของหน่วยงาน 
ทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด 
มีการพัฒนาภาษา 
ต่างประเทศให้แก่บุคลากร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

 

 

- 

 

 

ร้อยละ 
100 

 

จ านวน* ด าเนนิการ ร้อยละ 

605 356 58.84 

*หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศกึษาทุกแห่ง 

         ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 

8.ร้อยละของสถานศึกษา 

สถานศึกษาในจังหวัด  
มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
พ้ืนฐานการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารให้แก่ผู้เรียน 

 

- 

 

ร้อยละ 
100 

 

จ านวน* ด าเนนิการ ร้อยละ 

598 483 80.77 

*สถานศึกษาทุกแห่ง 

        ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

เป้าหมาย ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยต่อประชากรอายุ  
3-5 ปี เพิ่มข้ึน 

 

ร้อยละ 
73.73 

 

ร้อยละ 80 

 

ประชากร 

อายุ 3-5 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

30,300 32,446 107.08 

บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

 

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับ
การศึกษาภาคบังคับต่อ
ประชากร อายุ 6-14 ป ี

 

ร้อยละ 
91.69 

  

ร้อยละ 100 

 

ประชากร 

อายุ 6-14 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

102,983 106,690 103.60 

บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

 

3. ร้อยละของผู้เรียนระดับ      
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ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมายเหตุ 

การศึกษา ม.ปลาย หรือ
เทียบเท่า ต่อประชากรอายุ  
15 - 17 ปี เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 
68.56 

ร้อยละ 70 ประชากร 

อายุ 15-17 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

35,483 24,262 68.38 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

4. ร้อยละผู้เรียนระดับ 

อุดมศึกษาในจังหวัด  
ต่อประชากรวัยเรียน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น  

(18 - 24 ปี) 

 

ร้อยละ 
12.99 

 

เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 

จากปี 2562 

 

ประชากร 

อายุ 18 -24 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

92,182 10,525 11.42 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 

5. ร้อยละประชาชน อายุ  
15 - 59 ปี ได้รับการศึกษา
เพ่ิมข้ึน (กศน.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละ 1.91 

  

 

ร้อยละ 4.15 

 

ประชากร 

อายุ 15 - 59 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

648,867 11,411 1.76 

กรณีรวมประชากร 15 - 59 ปี  
ในระบบการศึกษา 

ประชากร 

อายุ 15 - 59 ป ี

เข้าเรียน ร้อยละ 

648,867 46,324 7.14 

บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคัน และเด็ก 
ตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือ
เพ่ิมข้ึน 

 

ร้อยละ 
91.05 

 

 ร้อยละ 90 

 

จ านวน ช่วยเหลือ ร้อยละ 

8,798 7,259 82.51 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้าน
การศึกษา           สู่การปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละของหน่วยงาน 
ทางการศึกษาและสถานศึกษา 
ในจังหวัด น้อมน าศาสตร์
พระราชา พระบรมราโชบายและ
พระราชด าริด้านการศึกษา 
สู่การปฏิบัติ 

 

 

- 

 

 

ร้อยละ 100 

 

จ านวน ด าเนนิการ ร้อยละ 

605 580 95.87 

*หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศกึษาทุก
แห่ง 

        ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 

2. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา 
ในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม
สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียน
คุณธรรม และโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

 

 

- 

 

 

 ร้อยละ 100 

 

จ านวน ด าเนนิการ ร้อยละ 

605 556 91.90 

*หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศกึษาทุก
แห่ง 
        ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 

3. ร้อยละของหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษา 
ในจังหวัด มีการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

 

- 

 

 ร้อยละ 100 

 

 

 

 

จ านวน ด าเนนิการ ร้อยละ 

605 586 96.86 

*หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศกึษาทุก
แห่ง 

        ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

เป้าหมาย หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษณะการบูรณาการตามบริบท         
ของจังหวัด 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมายเหตุ 

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาระดับจังหวัด             
(Big Data) 

มี มี มีระบบ Education Data 
Centre (Big Data) /ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ / และระบบข้อมูล
ของหน่วยงานทางการศึกษา 

 



114 

 
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

หมายเหตุ 

บรรลุเป้าหมาย 

2. ระบบข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

มี มี มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ข้าราชการครู/ ระบบเงินเดือน
ข้าราชการครู และระบบข้อมูล
ของหน่วยงานทางการศึกษา 

บรรลุเป้าหมาย 

 

3. ร้อยละของสถานศึกษา 
มีอัตราก าลังข้าราชการครู 
ตามเกณฑ์ที่เหมาะสม 

 

- 

 

ร้อยละ 60 

 

จ านวน พอดีเกณฑ ์ ร้อยละ 

490 227 46.33 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

สังกัด 
สพฐ. 

 

 

4. หน่วยงานทางการศึกษา 
มีเรื่องการร้องเรียนด้านการ
บริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง 

 

2 คด ี

 

0 

 

0 คดี 

บรรลุเป้าหมาย 

 

5. หน่วยงานทางการศึกษา 
มีกระบวนการที่ส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมและการบูรณา 
การจัดการศึกษา 

มี มี มีการบริหารจัดการผ่านกลไก 
กศจ. /การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด / การประชุม
หน่วยงานทางการศึกษา / การ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน 
การศึกษาจาก อปท. รวมถึง
แผนงาน โครงการต่างๆของ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง
ในจังหวัด 

บรรลุเป้าหมาย 

 

6. หน่วยงานทางการศึกษา  
มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก  

 

มี 

 

มี 

      มีแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กระดับจังหวัด 
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีผลการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 

บรรลุเป้าหมาย 

สพป. 
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ส่วนที่ ๓ 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565) (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  ซึ่งคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุม 10/2563 เมื่อวันที่ 21 
กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 3.1 การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565) (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 3.๒ สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565) (ฉบับ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
๓.๑ การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
      ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565) (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ก าหนดให้ 1) รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่าง
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 2) รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา 
ตามวรรคหนึ่งเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริม และ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย   3) รัฐต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุก
ระดับและ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลทั้งนี้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ด้วย  4) การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ    และค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย และให้มีอ านาจหน้าที่ใน
เขตจังหวัด ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการจังหวัด ประกอบการมียุทธศาสตร์ชาติที่ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2-3 ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านการจัด
การศึกษาที่ยังประสบปัญหาและอุปสรรค์ในหลายประการในการพัฒนาผู้เรียน การศึกษาจึงเป็นเรื่องหนึ่งใน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศของรัฐบาล ที่จะพัฒนาให้คนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  
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 จากการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค ก าหนดให้มีการจัดท า
ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยที่จัด
การศึกษา ด าเนินงานจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามบริบท และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี             
(พ.ศ.2565) (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี ) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ และส าหรับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้านการศึกษาของจังหวัด
เพชรบูรณ ์
 

๓.๒ สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  
      (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 ๓.๒.๑  วัตถุประสงค์ 
   1) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการก ากับทิศทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่จัด
การศึกษา และสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
   2) เพ่ือสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓.๒.๒   วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดเน้น เป้าหมายและตัวชี้วัด 
    1) วิสัยทัศน์ 
     “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในศตวรรษท่ี 21” 
 

      นิยามวิสัยทัศน์ 
          1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ : ผู้เรียนมีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
มีทักษะ ที่จ าเป็น และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งคุณลักษณะที่
เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ “เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด” มีเจตคติที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข  
      2. รักและภูมิใจในท้องถิ่น : การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ บริบทและ
ศักยภาพของจังหวัด ตามวิสัยทัศน์ “จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
โดยมีการเกษตรปลอดภัย พืชพ้ืนเมือง รวมถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย อารยธรรม
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน อันเป็นที่มาของดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ แหล่งอุทยานธรณี และธรรมชาติที่หลากหลาย อันเป็นที่มาของดินแดนแห่งความสุขของผู้มา
เยือน 

      3. ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 : ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และมี
ใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่  การเปลี่ยนบทบาทครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้  ตลอดชีวิต วางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  ประกอบด้วย
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)   

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

    3) เป้าประสงค์รวม 
 1. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถ
ของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 4. หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและ
พระราชด าริด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5. หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการ 
บูรณาการตามบริบทของจังหวัด 
 

    4) ตัวช้ีวัดรวม  
 1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีด
ความสามารถของผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด (ด้านการเกษตรปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว ด้านการ
ส่งเสริมมีงานท า)  
 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
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 4. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านอาชีวศึกษา และ
การศึกษานอกระบบ) ของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
 5. ร้อยละหน่วยงานและสถานศึกษา ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับน้อมน า
ศาสตร์พระราชาพระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. มีการพัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาตามบริบทของจังหวัด 
 
     5) จุดเน้น การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา 
     2. การจัดการศึกษาเพ่ือการมี งานท า ยกระดับความสามารถในการแข่ งขัน                    
และการพัฒนาจังหวัด 
     3. พัฒนาครูและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
     4. ผู้ เรียนอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก (อ่านหนังสือแตก  : อ่านแล้ว                      
มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ น าไสสู่การสังเคราะห์ วิาาร์์ได้ ตีความสิ่งที่อ่านแตกฉาน เข้าใาใาความส าคัญ
ของสิ่งที่อ่าน) 
     5. ส่งเสริมคุ์ลักษ์ะผู้เรียนตามอัตลักษ์์ของาังหวัดเพชรบูร์์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
     6. การเพ่ิมคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET)  
     7. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด  
     8. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ 
     9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
 

    6) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถ 
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการ 
มีส่วนร่วมในจังหวัด 
 
    7) ค านิยาม 
     หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่จัดการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานทางการศึกษา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ 
     หน่วยงานทางการศึกษา หมายถึง หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด อาชีวศึกษาจังหวัด ในจังหวัดเพชรบูรณ์  
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     สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สังกัดส านักพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
     สถานศึกษาอาชีวศึกษา หมายถึง โรงเรียนหรือวิทยาลัยจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา 
     สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง มหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือ สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาหรือระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
     จังหวัด หมายถึง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
  ๓.๒.๓ แนวทางการด าเนินการ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 

    เป้าหมาย 
     หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและ           
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด
จัดการศึกษาความม่ันคงปลอดภัยและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
    1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
มั่นคงรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
    2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ  
    3. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา  
     แนวทางการจัดการศึกษา 
   1. เสริมสร้างความม่ันคงและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
      1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงรักในสถาบัน
หลักของชาติ หรือที่เก่ียวข้อง ในสถานศึกษาทุกระดับ ในจังหวัด 
   1.2 ปลูกฝัง ความรู้ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการปกครองระบอบ       
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
   1.3 ส่งเสริมให้ ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทุกคนในจังหวัด เป็นสมาชิก
จิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ หรือ เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ของ จิตอาสา เราท าความดี               
ด้วยหัวใจ หรือร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน หรือตามที่ราชการก าหนด  พร้อมทั้งการขยายผลและ    
การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน าแนวทางสู่การจัดการศึกษา                  
ต่อผู้เรียน 
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     1.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษา ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพ้ืนฐานของ
ผู้เรียน ด้านความรักความสามัคคี ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ความมี
ระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติในสถานศึกษาทุก
ระดับ 
   1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาอื่น ที่ช่วยพัฒนาจิตใจและปัญญา ในสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด 
   2. พัฒนาและส่งเสริมด้านความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
      2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด เผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจร
ของผู้ เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  สู่สถานศึกษาในสังกัด  ให้ทราบและเข้าใจแนวทางและใช้หลักสูตร                 
ตามความพร้อมของสถานศึกษา โดยในระยะเริ่มต้นให้มีสถานศึกษาน าร่องในการด าเนินการ   
   2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดและสถานศึกษา ปลูกฝัง สร้างความ
ตระหนัก ความปลอดภัยและวินัยจราจร ให้กับผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา 
   2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด หรือสถานศึกษาทุกระดับ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความปลอดภัยทางถนน เช่น สถานีต ารวจภูธรในพ้ืนที่ 
หรือ ส านักงานขนส่งจังหวัด/สาขาในพ้ืนที่ โดยอาจด าเนินการร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน ในพ้ืนที่ใกล้เคียง                   
ในคราวเดียวกัน เพ่ือสร้างความตระหนักความปลอดภัยและวินัยจราจร ให้กับผู้เรียนทุกระดับการศึกษา              
ในจังหวัด 
   2.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด  หรือสถานศึกษาทุกระดับ                       
จัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ มีการสร้างระบบและ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม  
   2.5 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง และด าเนินการก าหนดมาตรการ             
การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสม สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง 
    

   3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
       3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงาน และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด     
       3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด และสถานศึกษาทุกระดับ จัดกิจกรรม    
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด หรือ ร่วมกิจกรรมป้องกันและต่อต้านยาเสพติดกับหน่วยงาน
หรือชุมชนในพื้นท่ี  
   3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมขุ พร้อมด าเนินการตามแนวทางของโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 1 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถ 
ในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
 

    เป้าหมาย 
     หน่วยงานและสถานศึกษา มีการจัดการศึกษาและกิจกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถของ
ผู้เรียนตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 2 
 

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

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

     2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด 2 
         2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด มีสร้างการ
รับรู้ยุทธศาสตร์ของจังหวัด ด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน และผู้ปกครอง ผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 จุดเน้นที่ 1 การสืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา ในหน่วยงานและสถานศึกษา 
2 จุดเน้นที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาจังหวดั 
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         2.2 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา จัดให้มีจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนการสอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด  แก่ผู้ เรียน                          
ตามความพร้อมและความถนัด  เช่น บอร์ดกิจกรรม หรือการบูรณาการในสาระวิชาพ้ืนฐานตามความ
เหมาะสม  เป็นต้น 
 

         2.3 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในชุมชน             
สู่นักเรียนและผู้ปกครองตามความสนใจ 
         2.4 หน่วยงานทางการศึกษา หรือ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา จัดกิจกรรม              
การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้แก่ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนเพ่ือประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจ     
การท่องเที่ยว 
      2.5 ส่งเสริมให้สถานศึกษา  ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ หรือกิจกรรมอ่ืนตามความพร้อมและความเหมาะสม           
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่   
 

    3. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด 2 
        3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ทั้งในและ             
นอกระบบ วางรากฐานการศึกษาหรือจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงาน สร้าง
อาชีพ ให้แก่ผู้เรียน ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พร้อมทั้งการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
สินค้าและบริการ  และเปิดโอกาสให้น าเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การต่อยอด               
ในอนาคต  
        3.2 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมแนะแนว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความถนัด เพ่ือวางรากฐานอาชีพแก่ผู้เรียน 
        3.3 สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ทวิภาคี และ
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 
     3.4 สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน                  
การพัฒนาคุณภาพ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรวิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ                   
ภาคสินค้าและบริการ ร่วมกับองค์กร หน่วยงาน เอกชน สถาบันวิชาการ เช่น ศูนย์ทดสอบสินค้า ศูนย์บ่ม
เพาะผู้ประกอบการ  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เป็นต้น   
         3.5 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมคุณภาพให้สินค้า
และบริการ ในจังหวัด ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม ขับเคลื่อนองค์ความรู้ ยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัด                
สู่ระดับภาคและระดับประเทศ   
      3.6 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวบรวมผู้ เชี่ยวชาญ สร้างเครือข่ายทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้มีความพร้อมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต รวมทั้งสร้างผลงานที่เป็น
ประโยชน์ในการต่อยอดในการพัฒนาจังหวัดหรือผู้ปกระกอบการ 
      3.7 ส่งเสริมให้มีการการจัดตั้งสถานศึกษาหรือห้องเรียน ในพ้ืนที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2 จุดเน้นที่ 2 การจดัการศึกษาเพื่อการมงีานท า ยกระดับความสามารถในการแขง่ขนัการพัฒนาจังหวัด 
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   4. การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยดิจิทัล 
    4.1 หน่วยงานทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา             
ในจังหวัด ส่งเสริมการเสนอโครงการขอรับทุนในการวิจัย พัฒนา ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเพ่ือการศึกษา               
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (EDTECH 
FUND) 
   4.2 สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการสร้าง
นวัตกรรมบริการขนาดใหญ่ที่เป็นบริการพื้นฐาน  (Service Platform) ของการคิ ดค้นรูปแบบธุรกิจ ใหม่ 
(Disruptive Business) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบนวัตกรรมบริการ ที่เป็นพื้นฐานของการใช้ประโยชน์
จากอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดในเชิงพาณิชย์ 
   4.3 สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในจังหวัด  บูรณาการ                  
ความร่วมมือในการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนตลอดจนสามารถต่อยอดและสร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
   4.4 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด สนับสนุนการวิจัย พัฒนาทางด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง ของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    4.5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมขยายผล
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจชุมชน เช่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ การขายสินค้า
ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมช่องทางและการน าความรู้ผ่านเทคโนโลยีไปใช้สร้างอาชีพใหม่ๆ 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้ 

    เป้าหมาย 
     1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้ตามช่วงวัย เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 3 4 6 
    2. ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะ
ผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 5 
 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และสังคมมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต 
    1. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป 4 
    2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานทุกระดับเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 
ที่ผ่านมา 6 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3  จุดเน้นที่ 3 พัฒนาครแูละส่งเสรมิการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 
4  จุดเน้นที่ 4 การอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก 
5  จุดเน้นที่ 5 ส่งเสรมิคุณลักษณะผู้เรียนตามเอกลกัษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพอ่ขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
6  จุดเน้นที่ 6 การเพิ่มคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET) 
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  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน            
(O-NET)  มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละรายวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6 

    4. ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ 
    5. ร้อยละของครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน หรือ
เพ่ือเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้  
    6. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร และคุณลักษณะผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ          
ชาญฉลาด) 5   
    7 . ร้อยละของหน่ วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจั งหวัดมีการพัฒนา
ภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรผ่านช่องทางต่าง ๆ 3   
    8. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพ้ืนฐานการเรียนภาษาอังกฤษ                          
เพ่ือการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน 3   
 
    แนวทางการจัดการศึกษา 
     1. การพัฒนาการอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์ 4 
        1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จัดการ
เรียนรู้โดยกระบวนการ PLC และเทคนิคของ PISA หรือ พัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์                 
ตามบริบทของหน่วยงานและสถานศึกษา ให้ผู้เรียน 1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านหนังสือออกเขียน
หนังสือได้ 2) ผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านหนังสือคล่อง เขียนหนังสือคล่อง 3) ผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าอ่านหนังสือแตกสามารถวิเคราะห์ได้ 4) ประชาชนอายุ 15 - 59 ปี อ่านหนังสือได้ 
 
      1.2 การก ากับติดตามการด าเนินงานการพัฒนาการอ่านการเขียน ของสถานศึกษา               
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
       1.3 ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านการเขียนโดยการสร้างขวัญและก าลังใจ ระดับหน่วยงาน  
ทางการศึกษา หรือจังหวัดตามความเหมาะสม  
 

     2. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ทุกระดับ 6  
         2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม และวัฒนธรรม  
       2.1.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ ปรับสภาพแวดล้อม สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม หน้าที่พลเมือง ตรงต่อเวลา ยอมรับความหลากหลาย รวมถึงการรักษาขนมธรรมเนียมอันดีงาม 
และการมีจิตสาธารณะ เข้าไปในทุกสาระวิชาและทุกกิจกรรม ในการพัฒนาผู้เรียน    
       2.1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ น าผู้เรียน หรือเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม                
ในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน  
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3  จุดเน้นที่ 3 พัฒนาครแูละส่งเสรมิการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 
4  จุดเน้นที่ 4 การอ่านออกเขียนได้และอ่านหนังสือแตก 
5  จุดเน้นที่ 5 ส่งเสรมิคุณลักษณะผู้เรียนตามเอกลกัษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพอ่ขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
6  จุดเน้นที่ 6 การเพิ่มคุณภาพการศึกษาระดับจังหวัด (O-NET, V-NET, N-NET) 
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      2.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงชีวิต  
       2.2.1 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม และหน่วยงานทางการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลงทุนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนา
สถานศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานและชุมชน เตรียมความพร้อมผู้เรียนด้าน
สุขภาพและโภชนาการ จัดประสบการณ์เรียนรู้ และสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ออกแบบกิจกรรมพัฒนา
ทักษะ ทางสมอง ความคิดความจ า การควบคุมอารมณ์ การรู้จักและประเมินตนเอง  
       2.2.2 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้     
ในศตวรรษที่ 21  โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความสามารถในการแก้ปัญหา มีภูมิคุ้มกัน
ต่อปัญหาและอาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การวางแผนชีวิต 
การวางแผนทางการเงิน ทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ     
ความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในหลักสูตรหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ STEM ในระดับมัธยมศึกษา 
       2.2.3 ส่งเสริมให้ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะกับความสามารถเฉพาะบุคคล เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ              
จัดท าหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจและเหมาะสมของผู้สนใจ การใช้ดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการสร้าง
อาชีพ  เพื่อตอบสนองความต้องการของจังหวัดและความสนใจของผู้เรียน  
       2.2.4 ส่งเสริมให้ ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย               
สร้างการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการด ารงชีวิต ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตตามความเหมาะสม การวางแผนทางการเงิน เรียนรู้การใช้
ดิจิทัลในการสร้างและวางแผนอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
      2.3 ปรับกระบวนการเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
       2.3.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกระดับ ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษ ที่ ๒๑ มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความรู้                                
ทางวิศวกรรมศาสตร์และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้และทักษะทางศิลปะ และความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้น
การลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้                  
ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ในการ
สร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต  
       2.3.2 ส่งเสริมให้ครูปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้
ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และมี
บทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
       2.3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ใช้การวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอน 
       2.3.4 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา จัดระบบการศึกษาหรืออบรม
ผ่านระบบออนไลน์ จัดการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม การเทียบโอนประสบการณ์ ตามความพร้อม 
       2.3.5 สถานศึกษาทุกระดับ  พัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้               
สร้างนิสัยใผ่เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
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       2.3.6 สนับสนุนให้สถานศึกษา พัฒนาศักยภาพโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยน นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ทั้งในและต่างประเทศ  
       2.3.7 หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมและด าเนินการพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
แยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
      2.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่ ง คัดกรองและส่งเสริม เด็กและเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษ ทั้งด้านดนตรี กีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ตลอดจนการวิจัย  
      2.5 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สร้างเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม                    
ที่หลากหลายตามความเหมาะสม  
      2.6 ส่งเสริมให้สถานศึกษา ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ เป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้เรียน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ 
รู้ชนะ  รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ และการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของ
คนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต ในสถานศึกษาทุกระดับ และมหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาให้เป็นนักกีฬาอาชีพ เพ่ือรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมกีฬา ตามความเหมาะสม 
         2.7   จังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา โดยการสร้างขวัญและก าลังใจระดับหน่วยงานทางการศึกษา หรือจังหวัดตามความเหมาะสม 
    3. การพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
        3.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดของครู พัฒนา                    
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ อุดมการณ์ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            3.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มสีมรรถนะตามสายงาน หรือเพ่ือเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ ระบบการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  
         3.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด สร้างขวัญและก าลังใจ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือการจัดการเรียนรู้ 
      3.4 หน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมและด าเนินการพัฒนาทักษะของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมถึงความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี 
    4. เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ 5 
      4.1 ส่งเสริมหน่วยงานและสถานศึกษาให้จัดการเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนมี คุณลักษณะ               
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
      4.2 จัดท าสื่อการสร้างการรับรู้ สู่คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  (ลูกพ่อขุนผาเมือง 
เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) สู่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัด เพื่อให้หน่วยงาน/
สถานศึกษาถ่ายทอดแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์ สู่ครูผู้สอน พร้อมด าเนินการสร้าง
คุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  ตามแนวทางที่เหมาะสม    
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5  จุดเน้นที่ 5 ส่งเสรมิคุณลักษณะผู้เรียนตามเอกลกัษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกพอ่ขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด) 
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      4.3 สร้างการรับรู้ ประกาศเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนเพชรบูรณ์  
(ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ  กล้าหาญ ชาญฉลาด)  
      4.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาหรือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติ              
พ่อขุนผาเมือง ประวัติความเป็นมาของเมืองเพชรบูรณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เรื่องสั้น สารคดี สื่อมัลติมีเดีย             
เป็นต้น      

        5. การส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาที่สาม ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 3 
        5.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง พัฒนา
บุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม 
        5.2 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดจัดกิจกรรม Boot 
Camp ให้แก่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ในสังกัด 
        5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
สื่อสาร เช่น ป้ายหรือสื่อ ภาษาอังกฤษ จีน หรือภาษาอ่ืน ในจุดต่าง ๆ การเปิดเพลงหรือ เสียงสนทนา 
ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน ผ่านเสียงตามสายของสถานศึกษา      
     5 .4   ส่ ง เสริมกิจกรรมให้ ครูและผู้ เรียน  มี ความกล้ า พูดภาษาอังกฤษ  หรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน  
     5.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนา
บุคลากรด้านภาษาท่ี 3 และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่การจัดการเรียนรู้แบบมีเหตุผลต่อผู้เรียน 
     5.6 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา สื่อสารภาษาอังกฤษ                         
ในหน่วยงานและวาระต่าง ๆ       
 
   6. การส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
   6.1 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง เพ่ิมศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยี แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือสอดรับกับการท างานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดยบุคลากรภาครัฐสามารถ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างานอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สามารถใช้
บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
   6.2 หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง บูรณาการเรื่องการรู้เท่าทันสื่อที่เป็นมาตรฐานใน
หลักสูตร การศึกษาทุกระดับตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความรู้เท่าทันสื่อ โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
ความสามารถในการแยกแยะ วิเคราะห์สื่อและข้อมูลข่าวสารการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและการไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  
     6.3 หน่วยงานทางการศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริม
การสร้างสื่อ คลังสื่อ และแห่งเรียนรู้ดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือการศึกษาเรียนรู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 
หรือใช้ระบบลิขสิทธิ์แบบเปิด ทีผู่้เรียนหรือประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวมถึงการอบรมให้ครูและผู้สนใจ
มีทักษะด้านการผลิตสื่อออนไลน์เพ่ือให้เกิดการต่อยอด การผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3  จุดเน้นที่ 3 พัฒนาครแูละส่งเสรมิการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 
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     6.4 สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมพัฒนาแพลตฟอร์มส าหรับรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ 
ความสามารถของบุคคล โดยเฉพาะบุคลากรวัยเกษียณ ปราชญ์ชุมชน นักวิชาการ และผู้มีจิตอาสา ให้เป็น
เวทแีลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ สู่สังคมแห่งการแบ่งปนั 
     6.5 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบเปิดส าหรับ
มหาชน (Massive Open Online Course: MOOC)  ที่ครอบคลุมถึงหลักสูตรเสริมการศึกษาในระบบ
โรงเรียนประถมและมัธยมหลักสูตร ด้านอาชีวศึกษา หลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัยที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้                
ข้ามสถาบันการศึกษาได้หลักสูตร ส าหรับอาเซียน ไปจนถึงหลักสูตรเพ่ือประชาชนทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้
เพ่ิมเติมตลอดชีวิตตามความสนใจในระยะแรก ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาตามความ
สนใจ  
   6.6 สถาบันอุดมศึกษา  หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เน้นการเรียนรู้ และปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะ
บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้มีการ
ฝึกงาน (On the Job Training) ที่เป็นการปฏิบัติงานจริง กับภาคธุรกิจเอกชนในหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่
ต้องการในการพฒันาอตุสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทลัแห่งอนาคต 
   6.7 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่รองรับเทคโนโลยีในอนาคต ให้กับครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงาน                      
อยู่ในสถานศึกษา 
   6.8 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา ผลิตบัณฑิตหรือผู้จบการศึกษา 
สาขาเฉพาะด้านที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลให้เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้เรียนก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
   6.9 สถาบันอุดมศึกษา หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษา สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะใหม่ 
ๆ โดยเฉพาะกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้รวมถึงการท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน 
   6.10 หน่วยงานทางการศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา วางพ้ืนฐานแนวคิดการให้การศึกษาด้านทกัษะการคัดค านวณอย่างเป็นระบบ (Computational 
Thinking) การเขียนโปรแกรม (Coding) เพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต รองรับ
แผนพัฒนาก าลังคนทางด้านดิจิทัลของประเทศ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

    เป้าหมาย 
      ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 9   

 
 

    ตัวช้ีวัด 
     คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้ประชากรได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาค จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
     1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากรอายุ 3 - 5 ปี เพิ่มข้ึน 9   
     2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับต่อประชากร อายุ 6 - 14 ปี 9   
      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9  จุดเน้นที่ 9  การพัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคลอ้งกับพื้นที่บริการ 
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     3. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ต่อประชากร  
อายุ 15 - 17 ปี เพิ่มขึ้น 9   
     4. ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด ต่อประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น  
     5. ประชาชน อายุ 15 - 59 ปีได้รับการศึกษาเพิ่มข้ึน  
     6. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมขึ้น 
 

    แนวทางการจัดการศึกษา 
     1. ส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษา 9   
        1.1 บูรณาการจัดท าแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษาทุกสังกัดอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ และประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการรับนักเรียนที่เหมาะสม
กับคุณภาพและศักยภาพของสถานศึกษา  9   
      1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ 
จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียนในพ้ืนทีบ่ริการ 9   
      1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา แนะแนวการศึกษา 
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ ตามความถนัด
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 9   
      1.4 หน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกันจัดท าแนวทางการรับนักเรียนจังหวัด การจัดชั้น
เรียนของโรงเรียนยอดนิยม หรือโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง 9   
      1.5 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง น าระบบระบบดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนมาใช้ในการติดตามผู้เรียนออกกลางคัน        
      1.6 สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา ทุกแห่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าตามความถนัด หรือประกอบอาชีพตาม                     
ความเหมาะสม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2   
      1.7 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่าในจังหวัด ร่วมมือกับ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพ่ิมขึ้น และดึงดูดประชาชน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น หรือสามารถเทียบโอน          
หน่วยกิจหรือประสบการณ์ท างานได้ 2   
         1.8 ส่งเสริมให้มีเครือข่าย ส่งต่อและติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กที่มี               
ความต้องการพิเศษ ระหว่างการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับ สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

     2. การสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา 
      2.1 ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเสมอกันในทุกพ้ืนที่ เชื่อมโยง                
การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
      2.2 สถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
      2.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมสวัสดิการและทุนการศึกษา หรือ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2  จุดเน้นที่ 2  การจัดการศกึษาเพือ่การมงีานท า ยกระดับความสามารถในการแขง่ขนัการพัฒนาจังหวัด 

9  จุดเน้นที่ 9  การพัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคลอ้งกับพื้นที่บริการ 
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      2.3 หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมสวัสดิการและทุนการศึกษา หรือ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับโอกาสการศึกษาอย่างทั่วถึง 
      2.4 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ              
ผู้น าชุมชนเป็นเครือข่ายพัฒนาการศึกษาในการลดความเลื่อมล้ า  
      2.5 สนับสนุนการดึงพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นก าลังในการพัฒนาและสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน เพ่ือฝึกทักษะเป็นผู้น าคนรุ่นใหม่ในอนาคต 
      2.6 สถานศึกษาทุกระดับ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและยอมรับ สังคมเรื่อง                   
เพศสภาพและความเสมอภาคทางเพศ 
   3. การส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
       3.1 หน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่จัดการศึกษา ด าเนินการให้สถานศึกษา            
ในสังกัดหรือที่ก ากับดูแล จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส าหรับการบริการทางการศึกษา และ
ศูนย์กลางการการเรียนรู้ของชุมชน 
   3.2 สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ สร้างและส่งเสริมให้       
เปิดแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลในระดับท้องถิ่น และบูรณาการแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

    เป้าหมาย 
      หน่วยงานและสถานศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริ         
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1   

 

    ตัวช้ีวัด 
    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งหวังให้หน่วยงานและสถานศึกษาการจัด
การศึกษา น้อมน าศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  และการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานและสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จึงก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้  
    1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและและสถานศึกษาในจังหวัด น้อมน าศาสตร์
พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1   
    2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและและสถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมกิจกรรม 
สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1   
    3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและและสถานศึกษาในจังหวัด มีการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม 
 

    แนวทางการจัดการศึกษา 
    1. สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา 1   
       1.1  สืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรัชกาลที่ 10       
       1.1.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา บูรณาการ ในสาระวิชา
หรือกิจกรรม โดยตรงต่อผู้เรียน 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  จุดเน้นที่ 1  การสืบสานศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศกึษา ในหนว่ยงานและสถานศึกษา 
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       1.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา น้อมน าหลักการทรงงาน มาประยุกต์ในการปฏิบัติราชการ 
       1.1.3 สร้างทัศนคติ น้อมน าพระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษา              
สู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
     1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา เข้ าร่วม โครงการ                              
1) สถานศึกษาพอเพียง (ทุกแห่ง) 2) โรงเรียนคุณธรรม (ทุกแห่ง)  3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                      
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (ตามความพร้อมของสถานศึกษา)    
     1.3 หน่วยงานและสถานศึกษา ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนรู้ สานศาสตร์
พระราชา พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้านการศึกษาสู่ผู้เรียน 
 

     2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานและสถานศึกษา 
          2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง สร้างความตระหนัก
ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ เรียน  สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม                 
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
          2.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง จัดท าแนวทาง
มาตรการและด าเนินการ ลดและคัดแยกขยะ การจัดการขยะเหลือใช้หรือส่งต่อท าลาย (ใช้น้อย ใช้ซ้ า                 
น ากลับมาใช้ใหม่) 
          2.3  ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง  จัดการ
สิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานและสถานศึกษา (การปรับภูมิทัศน์หรือการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในหน่วยงานและ
สถานศึกษา)  
          2.4  ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง มีส่วนในการลด                
การสร้างฝุ่นละออง หมอกควัน และมลภาวะต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน สถานศึกษา และพ้ืนที่ชุมชน 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

    เป้าหมาย 
     หน่วยงานทางการศึกษา มีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาในลักษะการบูรณาการ                
ตามบริบทของจังหวัด 
 
 

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

     4. หน่วยงานทางการศึกษามีเรื่องการร้องเรียนด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง 7   
     
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 7  จุดเน้นที่ 7  พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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    5. หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการ            
จัดการศึกษา 
    6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 8      
 

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

    2. การบริหารจัดการศึกษาทันสมัยตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
     2.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ หน่วยงานทางการศึกษาน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สร้างระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และโปร่งใส  มีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ควบวงจร หลากหลาย น านวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ใน
การบริหารงานและตัดสินใจ 
    2.1.1 หน่วยงานทางการศึกษา เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ในรูปแบบ
ดิจิทัลให้ผู้เรียนและประชาชนสามารถเข้าถึงและสืบค้นได้ 
    2.1.2 หน่วยงานทางการศึกษา สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อม แก่บุคลากร
และสถานศึกษาในการด าเนินงานการจัดท าระบบทะเบียนประวัติการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ   
    2.1.3 หน่วยงานทางการศึกษาใช้ทรัพยากรดิจิทัลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
    2.1.4 หน่วยงานทางการศึกษา ใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้เอกสาร
ส าเนากระดาษ เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานภาครัฐ  
    2.1.5 หน่วยงานทางการศึกษา เตรียมความพร้อมส าหรับการเพ่ิมขึ้นของ
ฐานข้อมูลดิจิทัล เพ่ือรองรับการปฏิบัติราชการ และจัดให้มีมาตรการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์และ
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  
     2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับจังหวัด (Big Data) 
     2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา                      
น ายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่ เป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษา สู่แผนปฏิบัติการในทุกระดับ 
      2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 8   
       2.4.1 ประกาศแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 7  จุดเน้นที่ 7  พฒันาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8  จุดเน้นที่ 8  การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเลก็ 
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        2.4.2 ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน เช่น กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนคู่พัฒนา เป็นต้น   
        2.4.3  ส่งเสริมให้มีการใช้พ้ืนที่ของสถานศึกษาที่รวมหรือเลิกสถานศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาหรือประโยชน์ต่อชุมชน 
       2.4.4 ส่งเสริมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด และยกย่องเชิดชูเกียรติตามความเหมาะสม  
     2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก                 
ตามแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเพชรบูรณ์ และแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเหมาะสม หรือตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
จังหวัดและพ้ืนที ่ 8    
     2.6 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกระดับ สร้างความตระหนักและค่านิยม
การปฏิบัติราชการแบบมืออาชีพ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตบริการ ท างานเชิงรุก บูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีวัฒนธรรมการท างานและค่านิยม เพ่ือประชาชนและส่วนรวม มีความยุติธรรม ยึดมั่น
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมีค่านิยมละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุก
รูปแบบ    
     2.7 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมการพัฒนา
และการประเมินตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
      2.8 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  ทั้งการแสดงความคิดเห็น                    
การวางแผนการศึกษา การด าเนินงาน การตรวจสอบ ตลอดจนกระบวนการปรับปรุง โดยวิธีการที่
หลากหลาย 
        2.9 ส่งเสริมการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
จุดเน้น และแนวทางการจัดการศึกษา ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8  จุดเน้นที่ 8  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็ 
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ตัวช้ีวัดแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565) (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ข้อมูลพื้นฐาน  
พ.ศ.2561 

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

1. การจัดการ
ศึกษาเพื่อความ
มั่นคง 

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

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

- - 100 100 100 

2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในชีวิต 
ทุกรูปแบบ  

- - 100 100 100 

3. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัด มีกิจกรรม
การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหา                
ยาเสพติด ในสถานศึกษา 

- - 100 100 100 

2.  การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
ก าลังคนสร้างขีด 
ความสามารถใน
การตอบสนองการ
พัฒนาจังหวัด 

หน่วยงานและ
สถานศึกษา มีการ
จัดการศึกษาและ
กิจกรรมที่ส่งเสริม
ขีดความสามารถ
ของผู้เรียน
ตอบสนองการ
พัฒนาจังหวัด 

1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา            
เพื่อสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 

- - 50 60 70 

2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในจังหวัด สง่เสริมการจัดการศึกษา          
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัด 

- - 50 60 70 

3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา หรือ
สถานศึกษาในจังหวัด ส่งเสริมการจัดการศึกษา          
เพื่อส่งเสริมการมีงานท า 

- - 50 60 70 

4. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสามัญศึกษา (2560 ; 22.54 :77.45) 

40 : 60 
 (32.55 : 67.45) 

41 : 59 
(33.47 : 66.53) 

42 : 58 43 : 57 44 : 56 
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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. พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนและสงัคม
แห่งการเรียนรู้ 

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

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคบั 
อ่านออกเขียนได้ ระดับดีขึ้นไป 

- - 100 100 100 

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

เพิ่มข้ึน 
จากปีที่ผา่นมา 

O -NET 
(38.89 / 35.21 / 32.12) 

V-VET 
(39.51/39.02) 

N-NET 
(42/38/33) 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปีการศึกษา 
2561 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปีการศึกษา 
2561 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปีการศึกษา 
2561 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปีการศึกษา 
2561 

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

ป.6. 
31.4/10.34/12.76/11.88 

 
ม.3 

37.35/2.43/4.18/2.79 
 

ม.6* 
40.14/3.0/3.3/3.8/3.0 

 

ป.6.  
57.19/52.42/15.79/14.22 

 
ม.3 

53.58/2.52/5.14/7.68 
 

ม.6* 
33.0/1.8/4.67/8.12/2.23 

 

เพิ่มข้ึน 
จากปีการศึกษา 

2561 
 

เพิ่มข้ึน 
จากปีการศึกษา 

2562 
 
 

เพิ่มข้ึน 
จากปีการศึกษา 

2563 
 
 

4. ร้อยละของผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา           
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการหรือวิชาชีพ 

100 100 100 100 100 

5. ร้อยละของครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน หรือ
เพื่อเสริมความสามารถในการจดัการเรียนรู้ 

- - 100 100 100 

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

- - 100 100 100 
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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. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัดมีการพฒันา
ภาษาตา่งประเทศให้แก่บุคลากรผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ 

- - 100 100 100 

8. ร้อยละของสถานศึกษาในจงัหวัด มีกิจกรรม
ที่ส่งเสริมพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ                          
เพื่อการสื่อสารให้แก่ผู้เรียน 

100 100 100 100 100 

4. สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

ผู้เรียนได้รับโอกาส
และความเสมอภาค
ในการเข้าถึง
การศึกษา 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัยต่อประชากร
อายุ 3-5 ปี เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 
74.57 

ร้อยละ 
73.73 

80 85 90 

2. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคบั
ต่อประชากร อายุ 6-14 ปี  

ร้อยละ 
94.49  

ร้อยละ 
91.69 

100 100 100 

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

ร้อยละ 
 71.33 

ร้อยละ 
 68.56 

70 75 80 

4. ร้อยละผู้เรียนระดับอุดมศึกษาในจังหวัด            
ต่อประชากรวัยเรียนระดบัอุดมศึกษาเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 
 8.07 

ร้อยละ 
 12.99 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3 

จากปี 2562 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3  

จากปี 2563 

เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ 3 

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

ร้อยละ 
 1.99 

ร้อยละ 
 1.91 

4.15 7.15 10.15 

6. ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
และเด็กตกหล่น ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น 

- 91.05 90 95 100 
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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. การจัดการ
ศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

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

1. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด น้อมน าศาสตร์พระราชา 
พระบรมราโชบายและพระราชด าริด้าน
การศึกษาสู่การปฏบิัติ  

100 100 100 100 100 

2. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด สง่เสริมกิจกรรม
สถานศึกษาพอเพียง  โรงเรียนคณุธรรม และ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

- - 100 100 100 

3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาในจังหวัด มีการบรหิารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

- - 100 100 100 

6. การพัฒนาการ
บริหารเพื่อบูรณา
การจัดการศึกษา
โดยการมีส่วนร่วม
ในจังหวัด 

หน่วยงานทางการศึกษา มี
การพัฒนาระบบการจัด
การศกึษาในลกัษณะ
การบูรณาการตามบริบท
ของจังหวดั 

1. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระดับจังหวัด (Big Data) 

- มี มี มี มี 

2. ระบบข้อมูลสารสนเทศข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- มี มี มี มี 

3. ร้อยละของสถานศึกษามีอัตราก าลัง
ข้าราชการครูตามเกณฑ์ที่เหมาะสม 

- - 60 65 70 

4. หน่วยงานทางการศึกษามีเร่ืองการร้องเรียน
ด้านการบริหารงานบริหารงานบุคคลลดลง 

3 คด ี 2 คด ี 0 0 0 

5. หน่วยงานทางการศึกษามีกระบวนการที่
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบรูณาการจัด
การศึกษา 

มี มี มี มี มี 

6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

มี มี มี มี มี 
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 ๓.๒.4 โครงการส าคัญ 
    โครงการส าคัญตามตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท
ที่เกี่ยวข้อง กับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565) (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563  ดังนี้  
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง ดังนี้ 1) โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
ปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี1 2) โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชด าริ
(RDPBCamp) 3) โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนในโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีให้มีคุณภาพ1 4) โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(โครงการD.A.R.E.ประเทศไทย) 5) โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1ต ารวจ1โรงเรียน)
(บช.ปส.) 6) โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการ
พัฒนาจังหวัด ดังนี้ 1) พัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการของตลาดงาน1 2) โครงการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  ดั งนี้  1 ) โครงการส่ ง เสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย 2) โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ2-6ปี 3) โครงการสร้าง
เสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน 4) โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(HealthLiterateSchool) 5) การยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 6) โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่  21  7) การพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้และของเล่น
วิทยาศาสตร์ต้นแบบเพ่ือศตวรรษที่  21 8) โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา 9) 
โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพ่ือสังคม 10) โครงการพัฒนาหลักสูตรสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและกระตุ้นให้เกิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์และสามารถน าไปใช้ได้จริง 3                  
11) โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)3 12) แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึง
โดยสะดวกถ้วนหน้าส าหรับนักเรียนพิการทุกประเภท3 13) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตามทักษะ
ศตวรรษที่213 14) โครงการเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่  21 3           
15) โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
โครงการพระราชด าริ3 16) โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/NewSkill) 17) โครงการ
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล1 18) โครงการการยกระดับความเป็นเลิศด้าน
ดิจิทัลส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  212            
19) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานวิชาชีพ MOOCsforTeachers(M4T)1 20) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ของ
ประเทศไทยPublicLearningPortal 21) โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา2 22) ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือ
การจัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  23) 
โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 211 24) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
25) โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาตามแนวทาง
สสวท.3 26)โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การท างานเพ่ือการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ               

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 โครงการส าคัญของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2 โครงการส าตัญขององค์กรหลักสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ./สอศ./สกศ.) 
3 โครงการส าคัญของหน่วยงานที่อยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ 
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27) โครงการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของหน่วยงานด้านการศึกษา2 

28) โครงการวิจัยวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ3 29) โครงการ“สร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)สู่การเป็น CenterofExcellence:COE”3 30) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี3 31) ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือชุมชนพหุปัญญา 32) โครงการขยายฐานการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่แผนการพัฒนาก าลังคนตามนโยบายประเทศไทย
4.03 33) โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมพหุปัญญาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน2 34)โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศส าหรับการประเมินผลและการวางแผนการศึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา2  35) โครงการจัดท าหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา              
36) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา 37)  
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนี้ 1) โครงการสร้างทักษะใหม่
บุคลากรและก าลังคนดิจิทัล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 1) โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 ดังนี้ 1) ส่งเสริมบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 2) โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา
เพ่ือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้เครือข่ายครูภูมิปัญญา2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 โครงการส าคัญของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2 โครงการส าตัญขององค์กรหลักสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ./สอศ./สกศ.) 
3 โครงการส าคัญของหน่วยงานที่อยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ
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ส่วนที่ 4 

แผนงาน/โครงการที่ส าคัญ 
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  

(ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565) (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) มีแผนงาน/โครงการส าคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์ และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นต้น โดยได้มีการ
เสนอแผนงานโครงการผ่านการมีส่วนร่วมในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก 

(2) 
งบประมาณ แหล่ง 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
2565 รวม 

  
 

  (9) (10) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  
1 โครงการขับเคลื่อนแก้ปัญหายา

เสพติดและการพัฒนาทักษะ
ชีวิตช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
กรณีฉุกเฉิน (กิจกรรมหมอน้อย
ในสถานศึกษา)  

584,250 584,250 3 
จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

สพม.40 ทบทวน 
63 

2 โครงการโรงเรียนสุขภาพดี 
นักเรียนมีความสุข ห่างไกลยา
เสพติด ยุค NEW NORMAL 1     

179,100 
 

 

179,100 3 
จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

สพม.40 ทบทวน 
63 

  763,350 763,350      
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีด

ความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  
1  โครงการ มหกรรมสินค้า

ผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 

3,150,000 3,150,000 3 
จังหวัด 

เพชรบูรณ์ 

ศธจ.พช. ทบทวน 
63 

2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้าน
เกษตรปลอดภัย    

200,000 200,000 3 
จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

ศธจ.พช. ทบทวน 
63 

3  โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านการท่องเที่ยว  

839,600 839,600 3 
จังหวัด 

เพชรบูรณ์ 

ศธจ.พช. ทบทวน 
63 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

งบประมาณ แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
2565 รวม 

  
 

  (9) (10) 
4 โครงการศูนย์นวัตกรรมเพ่ือ

สร้างธุรกิจใหม่ และการตลาด
สินค้าออนไลน์เกษตรอินทรีย์  

2,000,000 2,000,000 3 
จังหวัด 

เพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เพชรบูรณ์. 

ทบทวน 
63 

5 โครงการการถ่ายทอดองค์
ความรู้ระบบการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์และการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์เพ่ือ
ยกระดับการผลิตและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าปศุสัตว์   

5,000,000 5,000,000 3 
จังหวัด 

เพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เพชรบูรณ์. 

ทบทวน 
63 

6 โครงการจัดตั้งศูนย์การ
ตรวจสอบความปลอดภัยทาง
การเกษตร (ดิน น้ า ปุ๋ย ผลผลิต 
และผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป)  

29,800,000 29,800,000 3 
จังหวัด 

เพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เพชรบูรณ์. 

ทบทวน 
63 

7 ศึกษาการสังเคราะห์วัสดุมูลค่า
สูงจากเศษวัสดุชีวมวลเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรเพ่ือลดการเผา
ทิ้ง 

3,950,000 3,950,000 3 
จังหวัด 

เพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เพชรบูรณ์. 

ทบทวน 
63 

8 โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ ภาคเหนือ   

9,900,000 9,900,000 3 
ภาคเหนือ 

ศธจ.พช.   

    54,839,600 54,839,600       
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสังคมแห่งการเรียนรู้  
1 โครงการส่งเสริมการพัฒนา

จังหวัดเพชรบูรณ์สู่ครูรุ่นใหม่ 
Phetchabun Smart 
Teachers   

2,100,000 2,100,000 3 
จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

ศธจ.พช. ทบทวน 
63 

2 โครงการยกระดับผู้บริหาร
สถานศึกษาสู่การพัฒนาขีด
ความสามารถจังหวัดเพชรบูรณ์ 
Smart School Director for 
Phetchabun Smart City.   

2,000,000 2,000,000 3 
จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

ศธจ.พช. ทบทวน 
63 

3 สร้างแรงจูงใจอ่านออกเขียน
ได้แก่สถานศึกษา สร้างรากฐาน
การพัฒนาก าลังคนในศตวรรษ
ที่ 21 

185,000 185,000 3 
จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

ศธจ.พช. ทบทวน 
63 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

งบประมาณ แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
2565 รวม 

  
 

  (9) (10) 
4  โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้สูงอายุ 
810,000 810,000 3 

จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

กศน.พช ทบทวน 
63 

5 การทดลองใช้โครงสร้างภาระ
งานของบุคลากรสายสนับสนุน
การสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัด
เพชรบูรณ์    

500,000 500,000 3 
จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

สพม.40 ทบทวน 
63 

6  โครงการสร้างอัตลักษณ์
คุณลักษณะผู้เรียนประจ า
จังหวัด 

400,000 400,000 2 
สป.ศธ. 

ศธจ.พช. ทบทวน 
63 

7 โครงการปรับพ้ืนฐานการปฏิบัติ
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ในระดับ
พ้ืนที่ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่บรรจุและ
แต่งตั้งใหม่  

2,160,000 2,160,000 2 
สป.ศธ. 

ศธจ.พช. ทบทวน 
63 

8 โครงการเสริมสร้างสภาพล้อมที่
เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้
แบบพหุปัญญา 

1,700,000 1,700,000 2 
สป.ศธ. 

ศธจ.พช. ทบทวน 
63 

9 การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย
ด้านการจัดการเรียนรู้ จังหวัด
เพชรบูรณ์  
 

5,400,000 5,400,000 3 
จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เพชรบูรณ์. 

ทบทวน 
63 

10 การพัฒนาศักยภาพและการ
ส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

1,500,000 1,500,000 3 
จังหวัด 

เพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เพชรบูรณ์. 

ทบทวน 
63 

11 ยกระดับทักษะการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ (เน้นฟิสิกส์) สู่การ
สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี  
 

18,688,000 18,688,000 3 
จังหวัด 

เพชรบูรณ์ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เพชรบูรณ์. 

ทบทวน 
63 

    35,443,000 35,443,000      
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมหลัก 
(2) 

งบประมาณ แหล่ง 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ หมาย

เหตุ 
2565 รวม 

  
 

  (9) (10) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  
1  โครงการสร้างวินัยและ

จิตส านึกในการจัดการพลังงาน 
ขยะ น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ของนักเรียนสังกัด  
สพม. 40   

100,000  100,000  3 
จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

สพม. 40 ทบทวน 
63 

    100,000  100,000       
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษา

โดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด  
1 โครงการ ปรับเปลี่ยนกระบวน

ทัศน์การปฏิบัติราชการเชิงรุก
ในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์    

190,000 190,000 3 
สป.ศธ. 

ศธจ.พช. ทบทวน 
63 

    190,000 190,000       
  

รวมทั้งหมด 
91,335,950 91,335,950 
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ประมำณกำรวงเงินงบประมำณ พ.ศ. 2565 

๓.๓.๑ ประมำณกำรรำยได้ของส่วนรำชกำร (กรณีส่วนรำชกำรมีรำยได้) 

หน่วยงำนในสังกัด แหล่งรำยได้ (กิจกรรม/ภำรกิจ) วงเงิน (ล้ำนบำท) 

ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร 

๑. ค่าธรรมเนียม....... - 

๒. ค่าสรับ....... - 

๓. ดอกเบี้ย....... - 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ๔. - - 

ภำคเหนือ ๕. - - 

รวมทั้งสิ้น   - 
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ประมำณกำรวงเงินงบประมำณทั้งหมด 91,335,950 บำท  

บำท 
แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

๑. เรื่อง การจัดการศึกษา
เพื่อความม่ันคง  

รวม 2 โครงการ  763,350 763,350 - - - - 

 โครงการขับเคลื่อนแก้ปัญหายาเสพติดและ
การพัฒนาทักษะชีวิตช่วยเหลือผู้ป่วย
เบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน (กิจกรรมหมอน้อยใน
สถานศึกษา)  

584,250 584,250 - - - - 

 โครงการโรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมี
ความสุข ห่างไกลยาเสพติด ยุค NEW 
NORMAL 1  

179,100 179,100 - - - - 

๒. เรื่อง การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีด
ความสามารถในการ
ตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

รวม 8 โครงการ 54,839,600 54,839,600 - - - - 

  โครงการ มหกรรมสินค้าผลิตภัณฑ์เด็กและ
เยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 

3,150,000 3,150,000 - - - - 

 ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเกษตร
ปลอดภัย    

200,000 200,000 - - - - 

  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการ
ท่องเที่ยว  

839,600 839,600 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

 โครงการศูนย์นวัตกรรมเพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ 
และการตลาดสินค้าออนไลน์เกษตรอินทรีย์  

2,000,000 2,000,000 - - - - 

 โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการ
ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์และการจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์เพ่ือยกระดับการผลิต
และการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าปศุสัตว์   

5,000,000 5,000,000 - - - - 

 โครงการจัดตั้งศูนย์การตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางการเกษตร (ดิน น้ า ปุ๋ย 
ผลผลิต และผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป)  

29,800,000 29,800,000 - - - - 

 ศึกษาการสังเคราะห์วัสดุมูลค่าสูงจากเศษ
วัสดุชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ือลด
การเผาทิ้ง 

3,950,000 3,950,000 - - - - 

 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ภาคเหนือ   

9,900,000 9,900,000 - - - - 

3. เรื่อง พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนและสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

รวม 11 โครงการ 35,443,000 35,443,000 - - - - 

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์สู่ครูรุ่นใหม่ Phetchabun 
Smart Teachers   

2,100,000 2,100,000 - - - - 

 โครงการยกระดับผู้บริหารสถานศึกษาสู่การ
พัฒนาขีดความสามารถจังหวัดเพชรบูรณ์ 

2,000,000 2,000,000 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

Smart School Director for 
Phetchabun Smart City.   

 สร้างแรงจูงใจอ่านออกเขียนได้แก่
สถานศึกษา สร้างรากฐานการพัฒนา
ก าลังคนในศตวรรษท่ี 21 

185,000 185,000 - - - - 

  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 810,000 810,000 - - - - 

 การทดลองใช้โครงสร้างภาระงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนการสอนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์    

500,000 500,000 - - - - 

  โครงการสร้างอัตลักษณ์คุณลักษณะผู้เรียน
ประจ าจังหวัด 

400,000 400,000 - - - - 

 โครงการปรับพ้ืนฐานการปฏิบัติราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ในระดับพ้ืนที่ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้ง
ใหม่  

2,160,000 2,160,000 - - - - 

 โครงการเสริมสร้างสภาพล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้แบบพหุปัญญา 

1,700,000 1,700,000 - - - - 

 การพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัยด้านการ
จัดการเรียนรู้ จังหวัดเพชรบูรณ์  

5,400,000 5,400,000 - - - - 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

 การพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

1,500,000 1,500,000 - - - - 

 ยกระดับทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (เน้นฟิสิกส์) สู่
การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี  

18,688,000 18,688,000 - - - - 

4. เรื่อง การจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

รวม 1 โครงการ 100,000 100,000 - - - - 

  โครงการสร้างวินัยและจิตส านึกในการจัด
การพลังงาน ขยะ น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ ของ
นักเรียนสังกัด สพม. 40   

100,000 100,000 - - - - 

5. เรื่อง การพัฒนาการ
บริหารเพื่อบูรณาการจัด
การศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ในจังหวัด  

รวม 1 โครงการ 190,000 190,000 - - - - 

 โครงการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การ
ปฏิบัติราชการเชิงรุกในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์    

190,000 190,000 - - - - 

รวมทั้งสิ้น  23 โครงการ 91,335,950 91,335,950 - - - - 
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ภาคผนวก 



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

1. โครงการขับเคล่ือนแก้ปัญหายา
เสพติดและการพัฒนาทักษะชีวิต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเบ้ืองต้นกรณี
ฉุกเฉิน (กิจกรรมหมอน้อยใน
สถานศึกษา) 
  กิจกรรมหลัก อบรมขับเคล่ือน
แก้ปัญหายาเสพติดและการ
พัฒนาทักษะชีวิตช่วยเหลือผุ้ป่วย
เบ้ืองต้นกรณีฉุกเฉิน

1. สร้างนักเรียนแกนน า 
ให้มีความร้ึความเข้าใจ
และตระหนักถึงโทษของ
ยาเสพติดท่ีมีผลต่อราง
กาย สุขอนามัย สังคม
และความม่ันคงของชาติ 
2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับนักเรียนรู้จัดคิด 
วิเคราะห์ ตัดสินใจ รู้เท่า
ทัน ให้รอดพ้นจากภัย
สังคม  
3 เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การดุแลช่วยเหลืออย่าง
ท่ัวถึงและตรงตามสภาพ 
โดยลดพฤติกรรมเส่ียง 
สามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเสียงให้เป็ฌ
นพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ มีคุณธรรม
จริยธรรม

นักเรียนได้รับความรู้ มี
ภูมิคุ้มกัน มีทักษะใน
การด าเรงชีวิต รู้ทัน
เหตุการณ์ สามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในทาวท่ีดีข้ึน

นักเรียนแกนน า
ระดับช้ัน ม.4 ทุก
โรงเรียนในสังกัด 
39 โรงเรียน  รวม
 372 คน

จังหวัดเพชรบูรณ์ นักเรียนได้รับความรู้ มี
ภูมิคุ้มกัน มีทักษะในการ
ด าเรงชีวิต รู้ทันเหตุการณ์
 สามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในทาวท่ีดีข้ึน

                   584,250 3
จังหวัด

เพชรบูรณ์

สพม.40 1 1

แบบฟอร์ม  
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

2. โครงการโรงเรียนสุขภาพดี 
นักเรียนมีความสุข ห่างไกลยาเสพ
ติด ยุค NEW NORMAL 1 
    กิจกรรมหลัก  อบรมนักเรียน
แกนน าระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 40 คน
    กิจกรรมหลัก  อบรมหลักสูตร 
LIFE SKILL และ NEW HOPE 
ให้กับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายท้ังหมด
    กิจกรรมหลัก  อบรมหลักสูตร 
LIFE SKILL และ POWER FULL  
ให้กับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นท้ังหมด

1. เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนักรู้และเห็นคุณค่า
ตนเองและผุ้อ่ืนในการ
จัดการอารมรณืและ
ความเครียด
2 พ่ือให้นักเรียนเกิด
ความเช่ือม้ันในตัวเอง
ทางความติด การพูด 
และลงมือท า
3.เพ่ือให้นักเรียนคิดเป้น
 ท าเป็นแก้ปัญหาท่ีมา
กระทบในชีวิต ด้านยา
เสพติด ความรุนแรง 
และปัญหาทางเพศ
4. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีถูกต้อง
5. เพ่ือสร้างนักเรียน
แกนน าไปสู่การพัฒนา
ต่อยอด

1. นักเรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่าใน
ตัวเองและผู้อ่ืน
2. นักเรียนเช่ือม้ันใน
ตัวเองทางความคิด 
การพูด การกระท า
3. นักเรียนมี
วัฒนธรรมสัมพันธภาพ
ท่ีดีกับผู้อ่ืน
4. นักเรียนรู้จักป้องกัน
เพ่ือให้ตนเองห่างไกล
ยาเสพติดและภัย
คุกคามทุกประเภท

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สพม.
40

โรงเรียนบ้านซับ
บอน อ าเภอบึง
สามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์

1. ร้อยละของนักเรียน
ตระหนักและเห็นคุณค่า
ในตัวเองและผู้อ่ืน
2. ร้อยละของนักเรียน
รู้จักป้องกันเพ่ือให้ตนเอง
ห่างไกลยาเสพติดและ
ภัยคุกคามทุกประเภท

                   179,100 3
จังหวัด

เพชรบูรณ์

สพม.40 1 1

763,350
* 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



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

1. โครงการ มหกรรมสินค้า
ผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชนจังหวัด
เพชรบูรณ์ คร้ังท่ี 1
  กิจกรรมหลัก มหกรรมสินค้า
ผลิตภัณฑ์เด็กและเยาวชนจังหวัด
เพชรบูรณ์  (จ้างเหมาจัดกิจกรรม)

เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์/สินค้า 
นวัตกรรม  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 3
จังหวัด

เพชบูรณ์

ศธจ.พช. 2 2

แบบฟอร์ม  
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้าน
เกษตรปลอดภัย
     กิจกรรมหลัก จัดจ้างออก
แบบจัดท าส่ือการศึกษาด้าน
เกษตรปลอดภัย
   กิจกรรมหลัก 2  ประกวดคลิป
วีดีโอส่งเสริมการศึกษาเกษตร
ปลอดภัยของสถานศึกษา

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

1. มีส่ือ/คู่มือ
การศึกษาด้านเกษตร
ปลอดภัย จ านวน 1 
เร่ือง

2.คลิปวีดีโอส่งเสริม
การศึกษาเกษตร
ปลอดภัยของ
สถานศึกษา

นักเรียน นักศึกษา
 และประชาชน ใน
หน่วยงานทางการ
ศึกษา สถานศึกษา
 และหน่วยงานจัด
การศึกษา
ในจังหวัดเพชรบูรณ์

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

200,000 3
จังหวัด

เพชบูรณ์

ศธจ.พช. 2 2



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

3. โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านการท่องเท่ียว
    กิจกรรมหลัก อบรมให้ความรู้
ส่งเสริมและอนุรักษ์ ประวัติศาสตร์
 วัฒนธรรมท้องถ่ิน และการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
     กิจกรรมหลัก จัดท าคู่มือการ
ท่องเท่ียวจังหวัดเพชรบูรณ์
     ประกวดประกวดวีดีโอ-หนัง
ส้ัน ส่งเสริมการศึกษาด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติจังหวัด
เพชรบูรณ์

เพ่ือส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับการท่องเท่ียว
เชิงธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมท้องถ่ินของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ แก่ 
นักเรียน นักศึกษา ครู 
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

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

839,600 3
จังหวัด

เพชบูรณ์

ศธจ.พช. 3 3



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

4. โครงการศูนย์นวัตกรรมเพ่ือ
สร้างธุรกิจใหม่ และการตลาด
สินค้าออนไลน์เกษตรอินทรีย์ 
   กิจกรรมหลัก 1 กิจกรรม
พัฒนายกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์
    กิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม
ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการตลาด
สินค้าเกษตรด้วย 4 แพตฟอร์ม
ธุรกิจ
    กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนา
ศักยภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรให้พร้อมต่อการ
ปรับตัว Smart Farmer 
    กืจกรรมหลัก 4 กิจกรรมสร้าง
ระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์
จังหวัดเพชรบูรณ์

1.เพ่ือส่งเสริมผู้ผลิต
สินค้าเกษตร 
ผู้ประกอบการให้
สามารถผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
และเป็นสากล
2.เพ่ือส่งเสริมช่องทาง
การตลาดเพ่ือการ
จ าหน่ายสินค้าเกษตร
ออนไลน์
3.เพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรให้พร้อม
ต่อการปรับตัว
๔.เป็นศูนย์กลาง
เผยแพร่ความรู้
นวัตกรรมเพ่ือสร้าง
ธุรกิจใหม่ และ
การตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย์ของจังหวัด
เพชรบูรณ์

1. จ านวนผลิตภัณฑ์
สินค้าการเกษตรมีการ
พัฒนามาใช้ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม จ านวน
 60 ผลิตภัณฑ์
2. รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
การจ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน
3. ผู้ผลิต หรือ
ผู้ประกอบการได้รับ
การส่งเสริมธุรกิจ 
จ านวน 100 ราย
4. เกษตรกรผ่านการ
อบรม ความรู้ด้านการ
ท าเกษตรอินทรีย์ 300
 ราย 
5. ยกระดับสินค้า
เกษตร สู่ระบบ
การตลาด E 
Commerce ไม่น้อย
กว่า ๑๐0 ตราสินค้า

ประชาชนและ
สถานประกอบการ
ในจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. จ านวนผลิตภัณฑ์
สินค้าการเกษตรมีการ
พัฒนามาใช้ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม จ านวน 60 
ผลิตภัณฑ์
2. รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
การจ าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึน
3. ผู้ผลิต หรือ
ผู้ประกอบการได้รับการ
ส่งเสริมธุรกิจ จ านวน 
100 ราย
4. เกษตรกรผ่านการ
อบรม ความรู้ด้านการท า
เกษตรอินทรีย์ 300 ราย 
5. ยกระดับสินค้าเกษตร
 สู่ระบบการตลาด E 
Commerce ไม่น้อยกว่า
 ๑๐0 ตราสินค้า

2,000,000 3
จังหวัด

เพชบูรณ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เพชรบูรณ์.

2 2



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

5. โครงการการถ่ายทอดองค์
ความรู้ระบบการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์และการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้
ปศุสัตว์อินทรีย์เพ่ือยกระดับการ
ผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
สินค้าปศุสัตว์
   กิจกรรมหลัก 1 การส ารวจกลุ่ม
เกษตรกรผู้ท าอาชีพปศุสัตว์
    กิจกรรมหลัก 2 การถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์สู่
กลุ่มเกษตรกร
    กิจกรรมหลัก 3 การคัดเลือก
กลุ่มเกษตรกรท่ีมีความสนใจและ
สามารถท าระบบปศุสัตว์อินทรีย์
ได้จริง  
    กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรท่ีมีอาชีพปศุสัตว์ให้
เป็นระบบปศุสัตว์อินทรี
  กิจกรรมหลัก 5 การจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์กับชุมชน
เป้าหมาย

1) เพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านระบบการ
ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
ให้กับเกษตรกร
2) เพ่ือจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์
3) เพ่ือยกระดับการ
ผลิตและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม แก่สินค้าปศุ
สัตว์อินทรีย์

๑) เพ่ือให้ความรู้กับ
เกษตรกรในการ
ปรับเปล่ียนระบบการ
ผลิตปศุสัตว์ให้เป็น
ระบบปศุสัตว์อินทรีย์ 
๒) จัดต้ังศูนย์เรียนรู้
ปศุสัตว์อินทรีย์ 1 แห่ง

ประชาชนและ
เกษตรกรในจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1) เพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านระบบการ
ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
ให้กับเกษตรกร
2) เพ่ือจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์
3) เพ่ือยกระดับการ
ผลิตและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม แก่สินค้าปศุ
สัตว์อินทรีย์

5,000,000 3
จังหวัด

เพชบูรณ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เพชรบูรณ์.

2 2



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

6.โครงการจัดต้ังศูนย์การ
ตรวจสอบความปลอดภัยทาง
การเกษตร (ดิน น้ า ปุ๋ย ผลผลิต 
และผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป)
   กิจกรรมหลัก 1 จัดปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เพ่ือ
รองรับมาตรฐาน ISO17025
และต้องด าเนินการจัดหาอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับระบบ 
ISO 17025 
    กิจกรรมหลัก 2 ชุด
ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ธาตุ
อาหาร แร่ธาตุ และโลหะหนัก
อันตรายตกค้างใน ดิน น้ า ปุ๋ย 
อาหาร พืชอินทรีย์ ยา สารสกัด
จากพืชและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร
    กิจกรรมหลัก 3 ชุด
ห้องปฏิบัติการรับรองอาหาร
ปลอดภัย (ตรวจวิเคราะห์สาร
ปราบศัตรูพืชและสารเคมีตกค้าง
ในพืชเกษตรและอาหาร) 
    กิจกรรมหลัก 4 การพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรท่ีมีอาชีพปศุสัตว์ให้

1. เพ่ือตรวจรับรองและ
ออกใบรับรองผลิตภัณฑ์
อาหารปลอดภัย 
2. เพ่ือตรวจวิเคราะห์
ธาตุอาหาร แร่ธาตุและ
โลหะหนักอันตราย
ตกค้างในดิน น้ า ปุ๋ย 
อาหาร พืชผลการเกษตร
 พืชอินทรีย์ ยา สารสกัด
จากพืชและผลิตภัณฑ์
เกษตร
3. ตรวจวิเคราะห์สาร
ปราบศัตรูพืชและ
สารเคมีตกค้างในพืชผล
เกษตรและอาหารเพ่ือ
การรับรองความ
ปลอดภัยพืช ผลผลิตทาง
การเกษตร
4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ทางด้าน
การเกษตร สมุนไพร 
และสินค้า OTOP ใน
จังหวัดด้วยการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัย

1. มีศูนย์วิทยาศาสตร์
ตรวจวิเคราะห์และ
รับรองผลผลิตทางการ
เกษตรและอาหาร
2. มีสินค้าเกษตรมา
รับรองการตรวจ
วิเคราะห์ เพ่ือให้ได้
มาตรฐานสูง ท่ีสามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมได้
3.  มีจ านวนเกษตรกร
ท่ีเข้ากระบวนการ
รับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 
ปราศจากสารเคมี
อันตราย ไม่ต่ ากว่า 20
 รายต่อปี
4. ให้ความรู้และ
ผลักดันเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า
 100 ราย
5. สนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมด้านเกษตร
อินทรีย์ให้มีความ
เช่ือม่ันกับผู้บริโภค

ประชาชนและ
เกษตรกรในจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. มีศูนย์วิทยาศาสตร์
ตรวจวิเคราะห์และ
รับรองผลผลิตทางการ
เกษตรและอาหาร
2. มีสินค้าเกษตรมา
รับรองการตรวจวิเคราะห์
 เพ่ือให้ได้มาตรฐานสูง ท่ี
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้
3.  มีจ านวนเกษตรกรท่ี
เข้ากระบวนการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
ปราศจากสารเคมี
อันตราย ไม่ต่ ากว่า 20 
รายต่อปี
4. ให้ความรู้และผลักดัน
เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการไม่ต่ ากว่า 100 
ราย
5. สนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมด้านเกษตร
อินทรีย์ให้มีความเช่ือม่ัน
กับผู้บริโภค

29,800,000 3
จังหวัด

เพชบูรณ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เพชรบูรณ์.

2 2



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

7. ศึกษาการสังเคราะห์วัสดุมูลค่า
สูงจากเศษวัสดุชีวมวลเหลือท้ิง
ทางการเกษตรเพ่ือลดการเผาท้ิง
   กิจกรรมหลัก 1 ศึกษาและ
ทดลองเตรียมสารต้ังต้นของวัสดุ
นาโนคุณภาพสูง
    กิจกรรมหลัก 2 สังเคราะห์
วัสดุนาโนคุณภาพสูงจากสารต้ัง
ต้นท่ีได้ในกิจกรรมหลักท่ี 1 และ
จากเศษวัสดุชีวมวลโดยตรง
    กิจกรรมหลัก 3 ถ่ายทอด
ความรู้ในรูปแบบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
  

1. เพ่ือศึกษาศักยภาพใน
การใช้ชีวมวลเหลือท้ิงใน
การสังเคราะห์วัสดุนาโน
ท่ีมีมูลค่าสูง
2. เพ่ือสังเคราะห์วัสดุนา
โนท่ีมีมูลค่าสูงจากเศษ
วัสดุชีวมวลท่ีมีราคาต่ า
3. เพ่ือหากรรมวิธีท่ี
เหมาะสมในการ
สังเคราะห์วัสดุนาโน
คุณภาพสูงจากเศษวัสดุ
เหลือท้ิงทางการเกษตร
4. เพ่ือเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับการสังเคราะห์
วัสดุคุณภาพสูงสู่ชุมชน

1. กระบวนการในการ
เตรียมสารต้ังต้นของ
วัสดุนาโนท่ีใช้วัสดุชีว
มวลเหลือท้ิงทาง
การเกษตรเป็นวัตถุดิบ  
2. กระบวนการในการ
สังเคราะห์วัสดุนาโน
จากเศษวัสดุชีวมวล
เหลือท้ิงทางเกษตร
อย่างน้อย 2 
กระบวนการ
3. ต้นแบบวัสดุนาโน
คุณภาพสูง อย่างน้อย 
2 ชนิด
4. ชุมชนได้ความรู้
และทักษะในการ
สังเคราะห์วัสดุมูลค่า
สูงจากเศษวัสดุชีวมวล
เหลือท้ิงทางการเกษตร

ประชาชนและ
เกษตรกรในจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. กระบวนการในการ
เตรียมสารต้ังต้นของวัสดุ
นาโนท่ีใช้วัสดุชีวมวล
เหลือท้ิงทางการเกษตร
เป็นวัตถุดิบ  
2. กระบวนการในการ
สังเคราะห์วัสดุนาโนจาก
เศษวัสดุชีวมวลเหลือท้ิง
ทางเกษตรอย่างน้อย 2 
กระบวนการ
3. ต้นแบบวัสดุนาโน
คุณภาพสูง อย่างน้อย 2 
ชนิด
4. ชุมชนได้ความรู้และ
ทักษะในการสังเคราะห์
วัสดุมูลค่าสูงจากเศษวัสดุ
ชีวมวลเหลือท้ิงทาง
การเกษตร

3,950,000 3
จังหวัด

เพชบูรณ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เพชรบูรณ์.

2 2



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม  
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

8. โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ ภาคเหนือ
   กิจกรรมหลัก 1 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาด้านการท่องเท่ียว 
จังหวัดเพชรบูรณื เช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติจังหวัด
เพชรบูรณ์
   กิจกรรมหลัก 2 ศึกษาเรียนรู้
แหล่างเท่ียงเท่ียวเชิงธรรมชาติ
จังหวัดเพชรบูรณ์ และแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ภาคเหนือ 
(จังหวัดเชียงใหม่)

9,900,000 3
ภาคเหนือ

ศธจ.พช. 2 2

54,839,600
* 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



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

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
จังหวัดเพชรบูรณ์สู่ครูรุ่นใหม่ 
Phetchabun Smart Teachers
    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 มี
คุณลักษณะท่ีพึง
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 3
จังหวัด

เพชรบูรณ์

ศธจ.พช. 3 3

แบบฟอร์ม 
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ



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

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม 
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

2. โครงการยกระดับผู้บริหาร
สถานศึกษาสู่การพัฒนาขีด
ความสามารถจังหวัดเพชรบูรณ์ 
Smart School Director for 
Phetchabun Smart City.
    กิจกรรมหลัก ยกระดับ
ผู้บริหารสถานศึกษาสู่การพัฒนา
ขีดความสามารถจังหวัดเพชรบูรณ์
 Smart School Director 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 3
จังหวัด

เพชรบูรณ์

ศธจ.พช. 3 3



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

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม 
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

3. สร้างแรงจูงใจอ่านออกเขียน
ได้แก่สถานศึกษา สร้างรากฐาน
การพัฒนาก าลังคนในศตวรรษท่ี 
21

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนตาม
นโยบายการอ่านออก
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 3
จังหวัด

เพชรบูรณ์



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

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม 
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

4. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ

1. เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับ
การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพท่ีตรงตามความ
ต้องการ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และเข้าร่วม
ทางสังคม รวมท้ังได้รับ
การเสริมสร้างภาวะทาง
ร่างกาย จิตใจ ตระหนัก
ถึงคุณค่า และศักยภาพ
ของตนเอง น าไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ ด้านการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
สนับสนุนการสร้างคลัง
ปัญญาในท้องถ่ิน เพ่ือให้
คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และ
เป็นภูมิปัญญาท่ีคงไว้คู่
ชุมชนและให้ผู้สูงอายุ     
        มีงานท ามีรายได้

ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรม น าความรู้ไป
ใช้ใน การประกอบ
อาชีพ สามารถ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา 
และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข

กลุ่มผู้สู่งอายุใน
จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80 
มีรายได้และคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน   

810,000 3
จังหวัด

เพชรบูรณ์

กศน.พช 3 3



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

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม 
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

5. การทดลองใช้โครงสร้างภาระ
งานของบุคลากรสายสนับสนุน
การสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัยม
ศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   กิอจกรรมหลัก พัฒนา
โครงสร้างภาระงานของบุคลากร
สายสนับยสนุนการสอนใน
สถานศึกษา
  กิจกรรมหลัก นิเทศ ติดตาม 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาให้เท่ากับ
หรือสูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ

1. เพ่ือทดลองใช้
โครงสร้างภาระงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน
การสอนในสถานศึกษา
2. เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาให้
เท่ากับหรือสูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศ

ค่าเฉล่ียผลการทดสอบ
 O-NET ระดับ ม.3 
และ ม.6 เพ่ิมข้ึน

โรงเรียนสังกัด สพ
ม.40

จังหวัดเพชรบูรณ์ ค่าเฉล่ียผลการทดสอบ 
O-NET ระดับ ม.3 และ 
ม.6 เพ่ิมข้ึน

500,000 3
จังหวัด

เพชรบูรณ์

สพม.40 3 3



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

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม 
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

7. โครงการสร้างอัตลักษณ์
คุณลักษณะผู้เรียนประจ าจังหวัด
(โครงการส าคัญ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 12 
การพัฒนาการเรียนรู้)

   กิจกรรมหลัก 1. ก าหนดอัต
ลักษณ์หรือคุณลักษณะผู้เรียน
ประจ าจังหวัด
   กิจกรรมหลัก 2. การ
ด าเนินงานสร้างอัตลักษณ์หรือ
คุณลักษณะผู้เรียนประจ าจังหวัด
   กิจกรรมหลัก 3 การจัดเวทีและ
เปล่ียนเรียนรู้ สัมมนาทางวิชาการ
 มหกรรมสร้างอัตลักษณ์หรือ
คุณลักษณะผู้เรียนประจ าจังหวัด

เพ่ือสร้างอัตลักษณ์หรือ
คุณลักษณะผู้เรียน ท่ีมี
ทักษะชีวิต คุณธรรม
จริยธรรม และพฤติกรรม
อันพึงประสงค์ ประจ า
จังหวัด ในการศึกษาทุก
ระดับ ตามเป้าหมายของ
ประเทศและแผนในทุก
ระดับ สู่การพัฒนา
ผู้เรียนส าหรับศตวรรษท่ี
 21

1. จังหวัดมีอัตลักษณ์
หรือคุณลักษณะผู้เรียน
ประจ าจังหวัด
   2. มีคู่มือ/เอกสาร/
แนวทาง การด าเนินงาน
   3. มีการขับเคล่ือน
การด าเนินงาน
   4. มีการเทียบโอน
หลักสูตร/กิจกรรม/
แนวทาง ท่ี
เทียบเคียงอัตลักษณ์
หรือคุณลักษณะผู้เรียน
ประจ าจังหวัด
   5. มีการจัดเวทีและ
เปล่ียนเรียนรู้ และการ
เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานต่อสาธารณะ

ผู้เรียนในจังหวัด
ทุกคน

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. จังหวัดมีอัตลักษณ์
หรือคุณลักษณะผู้เรียน
ประจ าจังหวัด จังหวัดละ
 1 อัตลักษณ์หรือ
คุณลักษณะ
   2. มีคู่มือ/เอกสาร/
แนวทาง การด าเนินงาน
   3. มีการขับเคล่ือน
การด าเนินงานสร้างอัต
ลักษณ์หรือคุณลักษณะ
ผู้เรียนประจ าจังหวัด
   4. มีการเทียบโอน
หลักสูตร/กิจกรรม/
แนวทาง ท่ีเทียบเคียงอัต
ลักษณ์หรือคุณลักษณะ
ผู้เรียน
   5. มีการจัดเวทีและ
เปล่ียนเรียนรู้ และการ
เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน 1 คร้ัง

400,000 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3



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

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม 
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

8. โครงการปรับพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ใน
ระดับพ้ืนท่ีของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีบรรจุและแต่งต้ัง
ใหม่
(โครงการส าคัญ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 12 
การพัฒนาการเรียนรู้)

   กิจกรรมหลัก 1. ปรับพ้ืนฐาน
การปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์
ในระดับพ้ืนท่ีของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีบรรจุและแต่งต้ัง
ใหม่ ระดับจังหวัด 

เพ่ือพัฒนาและปรับ
ความรู้พ้ืนฐานการปฏิบัติ
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ใน
ระดับพ้ืนท่ีของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ี
บรรจุและแต่งต้ังใหม่ ทุก
ต าแหน่งในจังหวัด ให้มี
ทักษะการท างานตาม
เป้าหมายของประเทศ
และแผนในทุกระดับ สู่
การพัฒนาผู้เรียนส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ท่ีบรรจุและแต่งต้ังใหม่
 ทุกต าแหน่งในจังหวัด 
ได้รับการพัฒนาและ
ปรับความรู้พ้ืนฐาน
การปฏิบัติราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ในระดับ
พ้ืนท่ี

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ี
บรรจุและแต่งต้ัง
ใหม่ ทุกต าแหน่ง
ในจังหวัด

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. ร้อยละ 90 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีบรรจุใหม่ทุกต าแหน่ง
ได้รับการพัฒนา
2. ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท่ี
เข้ารับการพัฒนาผ่าน
การพัฒนาตามมาตรฐาน

2,160,000 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3



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

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม 
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

9. โครงการเสริมสร้างสภาพล้อมท่ี
เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบ
พหุปัญญา
(โครงการส าคัญ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี 12 
การพัฒนาการเรียนรู้)

   กิจกรรมหลัก 1. จัดต้ัง
เครือข่ายนักวิจัยเพ่ือต่อยอดพหุ
ปัญญาระดับจังหวัด
   กิจกรรมหลัก 2. ถ่ายทอด
ความรู้เพ่ือต่อยอดพหุปัญญาจาก
เครือข่ายให้แก่ส่วนราชการ 
หน่วยงาน และสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน (พัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกสังกัด)
   กิจกรรมหลัก 3. จัดต้ังกองทุน
ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้แบบ
พหุปัญญาระดับจังหวัด 
   

1. เพ่ือสร้างเครือข่าย
นักวิจัยเพ่ือต่อยอดพหุ
ปัญญาท่ีหลากหลาย
  2. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึง
ทุนการศึกษาตามพหุ
ปัญญา
  3. เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากภาพเอกชน
และภาคส่วนต่างๆ ใน
และต่างประเทศ
 4. เพ่ือส่งเสริมนโยบาย
รัฐบาลในการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านพหุปัญญา
 5. เพ่ือควบคุมปัจจัย
เส่ียงและเสริมศักยภาพ
ต่อการพัฒนาพหุปัญญา

1. มีเครือข่ายนักวิจัย
เพ่ือต่อยอดพหุปัญญา 
ในระดับจังหวัด ๆ ละ 
1 เครือข่าย  
2. มีกองทุนส่งเสริม
การพัฒนาการเรียนรู้
แบบพหุปัญญาจังหวัด 
จ านวนจังหวัดละ 1 
กองทุน 
3. สถานศึกษาหรือ
ผู้เรียนเข้าถึง
ทุนการศึกษา/
โครงสร้างพ้ืนฐานตาม
พหุปัญญาอย่างน้อย 
กองทุนละ 5 ด้าน 

นักเรียน/นักศึกษา
 /ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา/
คณาจารย์

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. มีเครือข่ายนักวิจัย
เพ่ือต่อยอดพหุปัญญา 
ระดับจังหวัด ๆ  ละ 1 
เครือข่าย  
2. มีกองทุนส่งเสริมการ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ
พหุปัญญาจังหวัด 
จ านวนจังหวัดละ 1 
กองทุน 
3. สถานศึกษาหรือ
ผู้เรียนเข้าถึง
ทุนการศึกษา/โครงสร้าง
พ้ืนฐานตามพหุปัญญา
อย่างน้อย กองทุนละ 5 
ด้าน

1,700,000 2
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 3 3



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

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม 
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

10. การพัฒนาสมรรถนะครู
ปฐมวัยด้านการจัดการเรียนรู้ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  กิจกรรมหลัก การพัฒนา
ศักยภาพครูปฐมวัย จังหวัด
เพชรบูรณ์ด้านการจัดการเรียนรู้
ผ่านนวัตกรรมBest Practice

   1. เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ครูปฐมวัยใน
จังหวัดเพชรบูรณ์   
   ๒. เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถด้านการ
ออกแบบและสร้างแผน
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
เด็กปฐมวัย
   ๓. เพ่ือก าหนดแนว
ทางการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยไปสู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาใน
ระดับสูงต่อไป 
   ๔. เพ่ือสร้างแหล่งการ
เรียนรู้ด้านวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเพชรบูรณ์และ
สถานศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์  

พัฒนาศักยภาพครู
ปฐมวัย จังหวัด
เพชรบูรณ์ด้านการ
จัดการเรียนรู้ผ่าน
นวัตกรรมBest 
Practice ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ใน
อ าเภอหนองไผ่ ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้

บุคลากรทางการ
ศึกษาปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ต าบลหนองไผ่
จ านวน 13 
ต าบลๆละ 10 
ศูนย์ละ 3 คน 
รวมท้ังส้ิน 390 คน

อ าเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์

ครูปฐมวัยจังหวัด
เพชรบูรณ์เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐

5,400,000 3
จังหวัด

เพชบูรณ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เพชรบูรณ์.

3 3



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

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม 
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

11. การพัฒนาศักยภาพและการ
ส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ
จังหวัดเพชรบูรณ์
   กิจกรรมหลัก การพัฒนา
ศักยภาพและการส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบูรณ์

 1. เพ่ือสร้างโอกาสการมี
งานท าให้แก่ผู้สูงอายุ สู่
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี
ดีข้ึน
 2. เพ่ือสร้างแกนน า
เครือข่ายผู้สูงอายุในใน
ชุมชน และสืบสานต่อ
บุคคลรุ่นหลังได้
  ๓. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มี
ความสุข สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 
4. เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลด้านการปฏิรูป
สังคมสูงวัยโดยการปฏิรูป
ระบบการเรียนรู้ต่อเน่ือง
ตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ

1. สร้างเครือข่าย
ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง
 สามารถช่วยเหลือดูแล
เพ่ือนผู้สูงอายุในชุมชน
ได้
2. ผู้สูงอายุ มีความสุข
 สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีข้ึน 

ผู้สูงอายุ อ าเภอ
หล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ จ านวน
 10 ต าบล ๆละ 
40 คน รวมท้ังส้ิน
 400 คน

อ าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์

ร้อยละผู้สูงอายุ  เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

1,500,000 3
จังหวัด

เพชบูรณ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เพชรบูรณ์.

3 3



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

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

แบบฟอร์ม 
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ

12. ยกระดับทักษะการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ (เน้นฟิสิกส์) สู่การ
สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี
   กิจกรรมหลัก 1 ยกระดับ
ทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (เน้น
ฟิสิกส์) สู่การสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยี
   กิจกรรมหลัก 2 อบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้เคร่ืองมือ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และ
การจัดการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (เน้น
ฟิสิกส์)
   กิจกรรมหลัก 3 การจัดการ
เรียนการสอนปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (เน้นฟิสิกส์) สัญจร
   กิจกรรมหลัก 4 ออกแบบและ
สร้างโรงผลิตอุปกรณ์ปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ (เน้นฟิสิกส์) 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่ีจ าเป็น

1. เพ่ือจัดหาส่ือและ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
จัดการเรียนการสอน
รายวิชาปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (เน้นฟิสิกส์)
2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ผ่านการ
เรียนวิชาปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ท่ีผู้เรียนได้
ใช้ส่ือและอุปกรณ์
ปฏิบัติการจริงอย่าง
ครบถ้วน
3. เพ่ือออกแบบและ
สร้างโรงผลิตอุปกรณ์
ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ (เน้นฟิสิกส์)

1. จ านวนโรงเรียนท่ีมีส่ือและ
อุปกรณ์การเรียนวิชา
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
(เน้นฟิสิกส์) เพียงพอและ
เหมาะสม มีจ านวนเพ่ิมข้ึน
อย่างน้อย 5 โรงเรียน
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้
เรียนวิชาปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้ส่ือและ
อุปกรณ์ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม เพ่ิมข้ึน
3. จ านวนหรือเปอร์เซ็นต์ของ
นักเรียนท่ีมีความเข้าใจใน
เน้ือหาทางวิทยาศาสตร์
เปรียบเทียบระหว่างการเรียน
โดยขาดอุปกรณ์บางอย่างและ
การเรียนโดยใช้ส่ือและ
อุปกรณ์ปฏิบัติการอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
4. จ านวนครูผู้สอนและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับ
การถ่ายทอดความรู้และ
เพ่ิมพูนทักษะการใช้เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ (เน้นฟิสิกส์)
5. จ านวนนักเรียนท่ีมีความ
สนใจเรียนและม่ันใจว่าจะ
สามารถเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะวิชา
ฟิสิกส์ ได้ มีจ านวนเพ่ิมข้ึน

โรงเรียนในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์
และพิจิตร

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. จ านวนโรงเรียนท่ีมีส่ือและ
อุปกรณ์การเรียนวิชาปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์ (เน้นฟิสิกส์) 
เพียงพอและเหมาะสม มีจ านวน
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 5 โรงเรียน
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้เรียน
วิชาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้ส่ือและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม เพ่ิมข้ึน
3. จ านวนหรือเปอร์เซ็นต์ของ
นักเรียนท่ีมีความเข้าใจในเน้ือหา
ทางวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบ
ระหว่างการเรียนโดยขาด
อุปกรณ์บางอย่างและการเรียน
โดยใช้ส่ือและอุปกรณ์ปฏิบัติการ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. จ านวนครูผู้สอนและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้และเพ่ิมพูน
ทักษะการใช้เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ (เน้นฟิสิกส์)
5. จ านวนนักเรียนท่ีมีความสนใจ
เรียนและม่ันใจว่าจะสามารถ
เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ ได้ มี
จ านวนเพ่ิมข้ึน

18,688,000 3
จังหวัด

เพชบูรณ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

เพชรบูรณ์.

3 3

35,443,000

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



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 2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

0
* 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 
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ



ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

1. โครงการสร้างวินัยและ
จิตส านึกในการจัดการพลังงาน 
ขยะ น  าเสีย มลพิษทางอากาศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของนักเรียนสังกัด สพม. 40 
      กิจกรรมหลัก ประเมินการ
จัดการขยะโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste School)
     ส่งเสริมการจัดตั งศูนย์เรียนรู้
โรงเรียนปลอดขยะ
  ส่งเสริมสนับสนุน แหล่งเรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงานการจัดการ
ขยะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
เช่ือมโยงกับทักษะชีวิตประจ าวัน ฯ

1) เพ่ือสร้างวินัยและ
จิตส านึกด้านการ
จัดการขนะ
2) เพ่ือส่งเสริม
กระบวนการเรียรู้ด้าน
การจัดการขยะ น  าเสีย 
3) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้ด้านการลด
ใช้พลังงาน การจัดการ
ขยะ และอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม
4) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
แหล่งเรียนรู้บูณราการ
กับชีวิตประจ าวัน 

1. นักเรียนในสังกัด มี
จิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
2. โรงเรียนในสังกัด มี
การคัดแยกขยะ 4 
ประเภทอย่างถุกวิธี
3. โรงเรียนมีการใช่
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
การจัดการน  าเสียทุก
โรงเรียน

โรงเรียนสังกัด สพ
ม.40

จังหวัดเพชรบูรณ์ 1.ร้อยละของนักเรียนใน
สังกัด มีจิตส านึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม
2. ร้อยละของโรงเรียน
ในสังกัด มีการคัดแยก
ขยะ 4 ประเภท
อย่างถุกวิธี
3. ร้อยละ100 ของ
โรงเรียนมีการใช่พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
มีการจัดการน  าเสียทุก
โรงเรียน

100,000 3
จังหวัด

เพชรบูรณ์

สพม. 40 5 5

100,000
* ถ้า ศธจ. มีโครงการท่ีเข้าร่วมในแผนบูรณาการท่ีมีการบูรณาการในระดับพื นท่ี อาทิ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ศธจ. ด าเนินการจัดส่งโครงการท่ีเข้าร่วม
  กับแผนบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพของแผนบูรณาการนั น ๆ พร้อมทั งระบุในช่องหมายเหตุว่า "ส่งเจ้าภาพแล้ว" เพ่ือมิให้เกิดความซ  าซ้อน

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

แบบฟอร์ม 
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ



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

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและ งบประมาณ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย พ.ศ.2565 งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (9) (10)
ชาติ 20 ปี 

(11) ศธ. (12)

1. โครงการ ปรับเปล่ียนกระบวน
ทัศน์การปฏิบัติราชการเชิงรุกใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
   กิจกรรมหลัก พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานทาง
การศึกษาปรับเปล่ียนกระบวน
ทัศน์การปฏิบัติราชการเชิงรุกใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 

เพ่ือพัฒนาและปรับเปล่ียน
กระบวนทัศน์ในการปฏิบัติ
ราชการ ของบุคลากรทาง
การศึกษาในหน่วยงานทาง
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัด และหน่วยงานอ่ืน ท่ี
ปฏิบัติภารกิจด้านการจัด
การศึกษาในจังหวัด

เพ่ือพัฒนาและ
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์
ของบุคลากรทาง
การศึกษาปฏิบัติราชการ
ในหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัด 
จ านวน 120 คน  มี
ทัศนคติการปฏิบัติ
ราชการการท างานเชิงรุก
ในลักษณะบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ มี
ประสิทธิภาพสู่ประโยชน์
ต่อผู้รับบริการและ
ประชาชนสูงสุด

บุคลากรทางการ
ศึกษาในหน่วยงาน
ทางการศึกษา รวม
 120 คน

อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์

บุคลากรทางการศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ ผ่าน
การพัฒนา ร้อยละ 80

190000 3
สป.ศธ.

ศธจ.พช. 6 6

190,000

* 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  
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2565)  (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)

สอดคล้อง

หมายเหตุ
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