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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรี
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EDUCATION INDEX

1 ด้ำนกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำ 
(Access)

2 ด้ำนควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
(Equity)

3 ด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ (Quality)
4 ด้ำนประสิทธิภำพ (Efficiency)
5 ด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 

(Relevancy)

วิสัยทัศน์(Vision) ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์(Vision) จังหวัดเพชรบุรี
“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
และเมืองน่ำอยู่ น่ำกิน น่ำเที่ยว

ระดับประเทศ”

วิสัยทัศน์ (Vision) ศธจ.เพชรบุรี
“ประชำกร มีควำมม่ันคงในชีวิต
มีศักยภำพในกำรแข่งขัน รู้เท่ำทัน

กำรเปลี่ยนแปลง”

สรุปแผนงำนพ้ืนฐำน
โครงกำร/กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำ

(พ.ศ. 2566-2569) ศธจ.เพชรบุรี

กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนบูรณำกำรกำรศึกษำ

Ref/ดัชนีและค่าเป้าหมายปีพ.ศ.2563_2569.xlsx
Ref/แผนพัฒ62-65.xlsx
Ref/แผนพัฒ62-65.xlsx


ส ำนักงำนศึกษำธิกำร

จังหวัดเพชรบุรี

กศจ. 

คณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลฯ

ก ำหนดนโยบำยและเป้ำหมำย

Database

- หน่วยงานที่จัดการศึกษาใน
จังหวัดเพชรบุรี

- EDC (คลังข้อมูลกลาง ศธ)

Processing

- ศธจ.เพชรบุรี
- เว็บสารสนเทศ 

reo1.go.th/phet

Reporting

- เอกสาร
- Website
- Social Media
- Google Map

ภำคประชำชน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

Data Management Flowchart



ดัชนีทางการศึกษา Education Index 5 ด้าน และเป้าหมายส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

1 ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)

1.1 สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษา 3-5 ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี 92.66 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2 ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา 
เทียบกับประชากรอายุ 6-11 ปี

102.46 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.3 ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เทียบกับประชากรอายุ 12-14 ปี

96.77 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

79.98 85 100 100 100 100 100 100 100 100

2 ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)

2.1 ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษา 15 ปี

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 ด้านคุณภาพทางการศึกษา (Quality) 

3.1 ประถมศึกษาปีท่ี 6 

ภาษาไทย 48.87 55 70 51.89 54.91 57.93 60.94 63.96 66.98 70

คณิตศาสตร์ 17.55 55 50 22.19 26.82 31.46 36.09 40.73 45.36 50

ภาษาอังกฤษ 13.18 55 50 18.44 23.70 28.96 34.22 39.48 44.74 50

วิทยาศาสตร์ 17.27 55 50 21.95 26.62 31.30 35.97 40.65 45.32 50

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ข้ันไป 

เป้าหมาย

ศธจ.พบ.

พ.ศ.2569
ท่ี ตัวช้ีวัด

ผลการ

ด าเนินงาน

พ.ศ.2562

เป้าหมาย

แผนฯชาติ

พ.ศ.2569

เป้าหมาย ศธจ.เพชรบุรี (รายปี)



ดัชนีทางการศึกษา Education Index 5 ด้าน และเป้าหมายส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

เป้าหมาย

ศธจ.พบ.

พ.ศ.2569
ท่ี ตัวช้ีวัด

ผลการ

ด าเนินงาน

พ.ศ.2562

เป้าหมาย

แผนฯชาติ

พ.ศ.2569

เป้าหมาย ศธจ.เพชรบุรี (รายปี)

3.2 มัธยมศึกษาปีท่ี 3

ภาษาไทย 41 55 70 45.14 49.29 53.43 57.57 61.71 65.86 70

คณิตศาสตร์ 11.69 55 50 17.16 22.64 28.11 33.58 39.05 44.53 50

ภาษาอังกฤษ 10.72 55 50 16.33 21.94 27.55 33.17 38.78 44.39 50

วิทยาศาสตร์ 3.16 55 50 9.85 16.54 23.23 29.93 36.62 43.31 50

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - - - - - - - -

3.3 มัธยมศึกษาปีท่ี 6

ภาษาไทย 41 55 50 42.29 43.57 44.86 46.14 47.43 48.71 50

คณิตศาสตร์ 16.42 55 50 21.22 26.01 30.81 35.61 40.41 45.20 50

ภาษาอังกฤษ 10.3 55 50 15.97 21.64 27.31 32.99 38.66 44.33 50

วิทยาศาสตร์ 7.43 55 50 13.51 19.59 25.67 31.76 37.84 43.92 50

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8.39 55 50 14.33 20.28 26.22 32.17 38.11 44.06 50

4 ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency)

4.1 อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลง 0.46 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0

ช่วงช้ันท่ี 1 ป.1-ป.3 0.25 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0

ช่วงช้ันท่ี 2 ป.4-ป.6 0.04 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0

ช่วงช้ันท่ี 3 ม.1-ม.3 0.26 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0

ช่วงช้ันท่ี 4 ม.4-ม.6/ปวช.1-3 1.50 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0



ดัชนีทางการศึกษา Education Index 5 ด้าน และเป้าหมายส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

เป้าหมาย

ศธจ.พบ.

พ.ศ.2569
ท่ี ตัวช้ีวัด

ผลการ

ด าเนินงาน

พ.ศ.2562

เป้าหมาย

แผนฯชาติ

พ.ศ.2569

เป้าหมาย ศธจ.เพชรบุรี (รายปี)

4.2 สัดส่วนนักเรียนต่อครูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ าแนกตามระดับช้ัน 

ระดับก่อนประถมศึกษา 19 25 25 25 25 25 25 25 25 25

ระดับประถมศึกษา 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(สามัญศึกษา) 16 20 20 20 20 20 20 20 20 20

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(สามัญศึกษา) 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20

*อ้างอิง เกณฑ์ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2562

5 ด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) 

5.1 สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงข้ึน เม่ือเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 30 : 70 50 : 50 50 : 50 33 : 67 36 : 64 39 : 61 41 : 59 44 : 56 47 : 53 50 : 50

          * ผลการด าเนินงาน ปีการศกึษา 2562  (ปีงบประมาณ 2563)

         ** ตัวช้ีวัดและเป้าหมายบางตัวอาจปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอ่ืนๆ

หมายเหตุ



โครงการและกิจกรรม
งบประมาณรวม แหล่ง หน่วยงาน

ปี 2565 - 2569 งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย วาระ อ่ืนๆ 

ชาติ20ปี ศธ. จังหวัด รมต. เร่งด่วน

1. ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
1.1 โครงการโรงเรียน

คุณภาพ ครูเก่ง เด็กปัญญาดี

เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพท่ีมี

อัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีเป็นฐาน

ของการเป็นสังคมอุดมปัญญา

โรงเรียนต้นแบบคุณภาพ 

ครูเก่ง เด็กปัญญาดี 

93 โรงเรียน ใน 93 ต าบล

จ านวนโรงเรียนต้นแบบ

ประจ าต าบล

24,180,000        สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
3 3 1 3,8,11,12 1,6

1.2 โครงการการจัด

การเรียนรู้ของศูนย์

การเรียนรู้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและ

เกษตรทฤษฎีใหม่

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มีการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกัน

ในสังคมพหุวัฒนธรรมและ

มีความภาคภูมิใจใน

ความเป็นชาติไทย

นักเรียนระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ได้มีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึน และสร้างภูมิคุ้มกัน

ยาเสพติด

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ร่วมกัน

ในสังคมพหุวัฒนธรรมและ

มีความภาคภูมิใจในความเป็น

ชาติไทย

600,000            สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
3 3 1 3,8,11,12 1,6

แนวทางบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

สอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ
เป้าหมายโครงการ

ตัวช้ีวัดและ

ค่าเป้าหมาย



โครงการและกิจกรรม
งบประมาณรวม แหล่ง หน่วยงาน

ปี 2565 - 2569 งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย วาระ อ่ืนๆ 

ชาติ20ปี ศธ. จังหวัด รมต. เร่งด่วน

แนวทางบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

สอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ
เป้าหมายโครงการ

ตัวช้ีวัดและ

ค่าเป้าหมาย

1.3 โครงการสร้างและ

ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

ตามรอยพระยุคลบาท

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณีย

กิจของพระราชวงศ์จักรี

2.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง

มีโอกาสท าหน้าท่ีเป็นพลเมือง

ดี มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคงและ

มีคุณธรรม

3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถ่ิน

และชุมชนมีจิตส านึกรักและ

ภูมิใจในท้องถ่ินและชุมชน

ของตนเอง

นักเรียนมีความรักสถาบัน

หลักของชาติและยึดม่ัน

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย

1. ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความรักและ

เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์และยึดม่ัน

ในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2.ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้น าความรู้

ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวัน

955,500            สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
1 1 1 2



โครงการและกิจกรรม
งบประมาณรวม แหล่ง หน่วยงาน

ปี 2565 - 2569 งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย วาระ อ่ืนๆ 

ชาติ20ปี ศธ. จังหวัด รมต. เร่งด่วน

แนวทางบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

สอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ
เป้าหมายโครงการ

ตัวช้ีวัดและ

ค่าเป้าหมาย

1.4 โครงการขับเคล่ือน

การพัฒนาการจัดการศึกษา

ปฐมวัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี

1.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้

เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ

ดูแลและพัฒนาในการจัด

ศึกษาปฐมวัยอย่างท่ัวถึงและ

มีพัฒนาการสมวัย

2.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาสถานศึกษา/สถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ

ดูแลและพัฒนาในการจัด

ศึกษาปฐมวัยอย่างท่ัวถึง และ

มีพัฒนาการสมวัย

2. สถานศึกษา/สถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยในจังหวัดเพชรบุรี

มีคุณภาพตามมาตรฐานสถาน

พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

พ.ศ.2561

1.เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)

ทุกคน ได้รับการดูแล พัฒนา

จัดประสบการณ์การเรียนรู้

และจัดการศึกษาให้มี

พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 

2.ร้อยละ 80 ของ

สถานศึกษา/สถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยมีคุณภาพระดับ

ผ่านเกณฑ์ข้ันต้นตาม

มาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแห่งชาติ

300,000            สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
3 3 1 8



โครงการและกิจกรรม
งบประมาณรวม แหล่ง หน่วยงาน

ปี 2565 - 2569 งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย วาระ อ่ืนๆ 

ชาติ20ปี ศธ. จังหวัด รมต. เร่งด่วน

แนวทางบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

สอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ
เป้าหมายโครงการ

ตัวช้ีวัดและ

ค่าเป้าหมาย

2. ด้านความเท่าเทียมทางการศึกษา(Equity) -                  

2.1 โครงการเมืองเพชรบุรี 

เมืองแห่งการเรียนรู้ ต้นแบบ

ทักษะวิชาการทักษะวิชาชีพ 

และทักษะวิชาชีวิต

เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีต้นแบบของ

จังหวัดท่ีมีศักยภาพในการเป็น

เมืองแห่งการเรียนรู้พร้อมรับ

การเปล่ียนแปลงก้าวสู่สากล

ครูมีเทคนิคกระบวนการเรียน

การสอน ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมุ่งเน้น

ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 

และทักษะวิชาชีวิต

1.จ านวนโรงเรียนและ

ครูต้นแบบ ใน 8 อ าเภอ

26 สถานศึกษา 

2. ร้อยละของโรงเรียนและครู

ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

(ร้อยละ 75)

13,000,000        สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
3 3 1 6,10 2



โครงการและกิจกรรม
งบประมาณรวม แหล่ง หน่วยงาน

ปี 2565 - 2569 งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย วาระ อ่ืนๆ 

ชาติ20ปี ศธ. จังหวัด รมต. เร่งด่วน

แนวทางบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

สอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ
เป้าหมายโครงการ

ตัวช้ีวัดและ

ค่าเป้าหมาย

2.2.โครงการครูกิตติมศักด์ิ

สร้างเมืองเพชรบุรี 

เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพท่ีมี

อัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีเป็นฐาน

ของการเป็นสังคมอุดมปัญญา

โดยการพัฒนารูปแบบและ

วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีร่วมมือ

กับครูกิตติมศักด์ิในชุมชน

1. โรงเรียนมีคุณภาพ ครูเก่ง

เด็กปัญญาดี

2.เกิดความร่วมมือกันของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆพ้ืนท่ี

ใน 93 ต าบล 93 โรงเรียน

สามารถพัฒนาเพชรบุรีให้เป็น

เมืองสังคมอุดมปัญญา สังคม

เอ้ืออาทรต่อกันสังคมแห่ง

โอกาสส าหรับทุกคน สังคม

เป็นธรรมและเท่าเทียมสังคม

คุณธรรมเข้มแข็งและเป็น

สังคมแห่งความเก้ือกูลแบ่งปัน

มุ่งพัฒนาให้เป็นต้นแบบ

สังคมคุณภาพระดับประเทศ

ท่ีเป็นเมืองน่าอยู่

1. จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วม

โครงการใน 93 ต าบล 

93 รร.

2. ร้อยละครู,ครูกิตติมศักด์ิ

และนักเรียนท่ีสามารถ

ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ี

ได้อย่างแท้จริง

9,740,000          สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
3 3 1 12



โครงการและกิจกรรม
งบประมาณรวม แหล่ง หน่วยงาน

ปี 2565 - 2569 งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย วาระ อ่ืนๆ 

ชาติ20ปี ศธ. จังหวัด รมต. เร่งด่วน

แนวทางบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

สอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ
เป้าหมายโครงการ

ตัวช้ีวัดและ

ค่าเป้าหมาย

3. ด้านคุณภาพทางการศึกษา(Quality)

3.1 โครงการโรงเรียน

คุณภาพต้นแบบเศรษฐกิจ

ชุมชนสร้างสรรค์  

phetchaburi 4.0

สร้างเมืองเพชรบุรี

ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 

ประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน

ต่ืนตัวต่อการเปล่ียนแปลง

1.โรงเรียนคุณภาพต้นแบบ 

35 ต าบล 32 โรงเรียน

เกิดความร่วมมือกันของ

ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในทุกๆ

พ้ืนท่ีใน 35 ต าบล 32 รร. 

โรงเรียน สามารถพัฒนา

เพชรบุรีให้เป็นเมืองสังคม

อุดมปัญญาได้

1. จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วม

โครงการใน 35 ต าบล 

32 โรงเรียน

2. ร้อยละของโรงเรียนท่ี

สามารถเป็นต้นแบบได้

35,475,000        สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
2 2 1 1,2,4 3,7

3.2 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ี

นวัตกรรมการเรียนการสอน

ด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพท่ีมี

อัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีเป็นฐาน

ของการเป็นสังคมอุดมปัญญา

โดยการพัฒนารูปแบบและ

วิธีการจัดการเรียนรู้ 

ท่ีร่วมมือกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน

โรงเรียนต้นแบบคุณภาพ 

ครูเก่ง เด็กปัญญาดี 

93 โรงเรียน ใน 93 ต าบล

1.จ านวนโรงเรียนท่ีเข้าร่วม

โครงการ ใน 93 ต าบล 

93 โรงเรียน 

2.ร้อยละครูและนักเรียน

สามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์

ของพ้ืนท่ีได้อย่างแท้จริง

18,813,000        สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
3 3 1 1,2,4 3,7



โครงการและกิจกรรม
งบประมาณรวม แหล่ง หน่วยงาน

ปี 2565 - 2569 งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย วาระ อ่ืนๆ 

ชาติ20ปี ศธ. จังหวัด รมต. เร่งด่วน

แนวทางบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

สอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ
เป้าหมายโครงการ

ตัวช้ีวัดและ

ค่าเป้าหมาย

3.3 โครงการพัฒนาทักษะ

ชีวิตนักเรียนตามโครงการ

พระราชด าริของในหลวง

รัชกาลท่ี 9 จ านวน 

22 โครงการ ในจังหวัด

เพชรบุรี

เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาชีวิต

โดยการเรียนแบบ 

ACTIVE  LEARNING

ในโครงการพระราชด าริ

โรงเรียนใน 

 -อ าเภอหนองหญ้าปล้อง 

จ านวน 5 ร.ร.

(บ้านปากรัตน์,บ้านล้ินช้าง,

บ้านท่าเสลา,

บ้านยางน้ ากลัดเหนือ,

บ้านหนองหญ้าปล้องวิทยา)

-อ าเภอแก่งกระจาน 

จ านวน 4 ร.ร.

(บ้านป่าเด็ง,บ้านแม่คะเมย,

แก่งกระจานวิทยา,

ป่าเด็งวิทยา) 

ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัด

การเรียนการสอนแบบ 

ACTIVE  LEARNING

5,990,000          สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
3 3 1 12

3.4 โครงการหอปัญญาชุมชน

 (community library)

เพ่ือให้มี Mobile Unit

ให้บริการความรู้ให้แก่

ชุมชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย

Mobile Unit 

ท่ีสามารถให้บริการแก่

กลุ่มเป้าหมาย 

อ าเภอละ 1 คัน รวม 8 คัน 

(ปีงบประมาณละ 2 คัน)

8 อ าเภอ 35,000,000        สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
4 4 1 11



โครงการและกิจกรรม
งบประมาณรวม แหล่ง หน่วยงาน

ปี 2565 - 2569 งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย วาระ อ่ืนๆ 

ชาติ20ปี ศธ. จังหวัด รมต. เร่งด่วน

แนวทางบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

สอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ
เป้าหมายโครงการ

ตัวช้ีวัดและ

ค่าเป้าหมาย

3.5 โครงการนวัตกรรม

ทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา

การศึกษาไทย (IFTE: 

Innovation For

Thailand Education) 

จังหวัดเพชรบุรี

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบและ

แนวทางในการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือยกผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีต่อเน่ือง

2. เพ่ือวิจัยผลการด าเนินการ

รองรับการพัฒนารูปแบบและ

แนวทางในการพัฒนา

สถานศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษาในจังหวัด

เพชรบุรีมีรูปแบบหรือแนว

ทางการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน

ท่ีมุ่งเน้นคุณค่าของทรัพยากร

และการเรียนรู้ท่ีย่ังยืน

1. จ านวนสถานศึกษา

ท่ีเข้าร่วมโครงการ    

2. ข้อมูลสารสนเทศทาง

การศึกษาระดับจังหวัดเพชรบุรี

3. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการเรียนรู้

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

736,000            สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
3 3 1 10



โครงการและกิจกรรม
งบประมาณรวม แหล่ง หน่วยงาน

ปี 2565 - 2569 งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย วาระ อ่ืนๆ 

ชาติ20ปี ศธ. จังหวัด รมต. เร่งด่วน

แนวทางบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

สอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ
เป้าหมายโครงการ

ตัวช้ีวัดและ

ค่าเป้าหมาย

4. ด้านประสิทธิภาพ(Efficiency)

4.1 โครงการพัฒนาระบบ

ข้อมูลและสารสนเทศ

ทางการศึกษา เพ่ือการ

บริหารจัดการและการ

ตัดสินใจเชิงนโยบายของ

จังหวัดเพชรบุรี

1.เพ่ือให้จังหวัดเพชรบุรีมี

ข้อมูลสารสนเทศด้าน

การศึกษาท่ีท่ีเช่ือมโยง

กับจุดยืนของจังหวัดเพชรบุรี 

และสามารถเพ่ิมมูลค่าได้

2.เพ่ือให้มีรายงานการศึกษา 

ข้อมูลสถิติพ้ืนฐานการศึกษา

ทางการศึกษาในจังหวัด

เพชรบุรี

3.เพ่ือหน่วยงานทาง

การศึกษาและผู้ใช้

ข้อมูลด้านทางการศึกษา

ภายใน

จังหวัดเพชรบุรี มีข้อมูลท่ีมี

ความถูกต้อง ทันสมัย 

ครบถ้วน และเข้าถึงได้สะดวก

1.ระบบข้อมูลและสารสนเทศ

ทางการศึกษาเพ่ือการบริหาร

จัดการและการตัดสินใจเชิง

นโยบายของจังหวัดเพชรบุรี

2.ข้อมูลท่ีได้รับวิเคราะห์ 

ประมวลผล

และสามารถใช้ในการตัดสินใจ

ในการวางแผนเชิงนโยบาย

ด้านการศึกษาของผู้บริหารได้

มีระบบสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการตัดสินใจ

ตัดสินใจเชิงนโยบายของ

จังหวัดเพชรบุรี ในลักษณะ

รายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร 

โดยด าเนินการ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ศึกษาวิเคราะห์และจัดท า

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการส าหรับ

ผู้บริหาร และพัฒนาระบบ

การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ

ต่างๆ

3,665,000          สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
6 6 1 7 3



โครงการและกิจกรรม
งบประมาณรวม แหล่ง หน่วยงาน

ปี 2565 - 2569 งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย วาระ อ่ืนๆ 

ชาติ20ปี ศธ. จังหวัด รมต. เร่งด่วน

แนวทางบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

สอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ
เป้าหมายโครงการ

ตัวช้ีวัดและ

ค่าเป้าหมาย

4.2 โครงการยกระดับ

คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

แบบมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน

เป็นหลัก(Reresult based

management)

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม

ก ากับ เร่งรัด เพ่ือยกระดับ

คุณภาพและประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็กให้สูงข้ึน

 1. จ านวนนักเรียนโรงเรียน

ขนาดเล็กท่ีไม่มีนักเรียนลดลง

2. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก

ลดลง

3. โรงเรียนขนาดเล็กท่ีต้องคง

อยู่สามารถบริหารจัดการโดย

ยึดผลการปฏิบัติงาน

เป็นหลัก(Result based

Management) ได้อย่า

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

1.รายงานผล

การด าเนินงานโรงเรียน

ขนาดเล็ก 1 ฉบับ

2.จ านวนโรงเรียนท่ีมีผล

การบริหารจัดการมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพสูงข้ึนตาม

หลัก RBM 50 %

872,550            สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
3 3 1 12



โครงการและกิจกรรม
งบประมาณรวม แหล่ง หน่วยงาน

ปี 2565 - 2569 งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย วาระ อ่ืนๆ 

ชาติ20ปี ศธ. จังหวัด รมต. เร่งด่วน

แนวทางบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

สอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ
เป้าหมายโครงการ

ตัวช้ีวัดและ

ค่าเป้าหมาย

4.3 โครงการเพ่ิม

ความเข้มแข็งการก ากับ 

ติดตาม ประเมินผล 

ตามยุทธศาสตร์กระทรวง 

1. เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็ง

การก ากับติดตามประเมินผล

ตามยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ

2. น าแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดเพชรบุรีลงสู่ภาคปฏิบัติ

3. ใช้แผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดเพชรบุรี เป็นเคร่ืองมือ

ก ากับ ติดตามและประเมินผล

1. บุคลากรมีความรู้ในการ

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดเพชรบุรี 

2. มีเอกสารแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 

3. มีการก ากับ ติดตามและ

ประเมินผล อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

4. มี Best Practices

ปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนา

ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ    

กระทรวงศึกษาธิการ

1.บุคลากรมีความรู้ในการ

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดเพชรบุรี 40 คน

2.บุคลากรมีความเข้าใจ

นโยบายของกระทรวงศึกษา  

ธิการ  640 คน 

3. มี Best  Practice 

4.มีสรุปรายงานผล

เพ่ือเสนอต่อกระทรวงศึกษา

ธิการ ในการพัฒนาต่อยอด

2,882,750          สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
6 6 1 12



โครงการและกิจกรรม
งบประมาณรวม แหล่ง หน่วยงาน

ปี 2565 - 2569 งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย วาระ อ่ืนๆ 

ชาติ20ปี ศธ. จังหวัด รมต. เร่งด่วน

แนวทางบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

สอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ
เป้าหมายโครงการ

ตัวช้ีวัดและ

ค่าเป้าหมาย

5. ด้านการตอบโจทย์บริบทท่ีเปล่ียนแปลง(Relevancy)

5.1 โครงการอาชีวศึกษา

เพชรบุรี ต้นแบบ Hub ของ 

ASEAN

เพ่ือเพ่ิมอัตราส่วนสายอาชีพ

และสายสามัญให้สูงข้ึน และ

สามารถผลิตก าลังแรงงาน

ท่ีมีทักษะให้พอเพียงต่อ

ความต้องการ

1. ผู้ปกครอง/ นักเรียน

ช้ันม.1-ม.3 ได้รับการสร้าง

ทัศนคติเชิงบวก    

2. ผู้ประกอบการมีโอกาสได้

ช้ีแจงความก้าวหน้าในอาชีพ

3. อัตราส่วนนักเรียน

สายอาชีพสูงข้ึน 

4. มีต้นแบบ best practice

ท่ีประสบผลส าเร็จท้ังภายใน

ประเทศและต่างประเทศ

1.อัตราส่วนนักเรียนสาย

อาชีพต่อสายสามัญ50/50

2.จ านวน best practice ใน

ประเทศและต่างประเทศ

6,506,850          สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
2 2 1 9

5.2 โครงการจัดสร้างอุทยาน

แห่งการเรียนรู้ PKP 

(petchaburi Knowledge 

park) 

เพ่ือให้มีห้องสมุดประชาชน

"เฉลิมราชกุมารี" 

ครบทุกอ าเภอ

มีห้องสมุดประชาชนท่ี

สามารถสร้างภูมิปัญญาให้แก่

ชุมชนให้เพชรบุรีเป็นต้นแบบ

เมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเท่ียว

จ านวน 8 แห่ง

8 อ าเภอ 50,000,000        สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
4 4 1 5,9 4,5



โครงการและกิจกรรม
งบประมาณรวม แหล่ง หน่วยงาน

ปี 2565 - 2569 งบประมาณ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย วาระ อ่ืนๆ 

ชาติ20ปี ศธ. จังหวัด รมต. เร่งด่วน

แนวทางบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ. 2565 - 2569) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

สอดคล้อง

โครงการ/กิจกรรมหลัก
วัตถุประสงค์

ของโครงการ
เป้าหมายโครงการ

ตัวช้ีวัดและ

ค่าเป้าหมาย

5.3 โครงการส่งเสริมเวที

และประชาคมเพ่ือการจัดท า

รูปแบบและแนวทางการ

พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง

เช่ือมโยงการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความเช่ือมโยง

การจัดการเรียนรู้ในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนท่ี

ในระดับจังหวัด

หน่วยงานทางการศึกษา หรือ

สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ

 พัฒนาหลักสูตรต่อเน่ือง

เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

มีหลักสูตรต่อเน่ืองเช่ือมโยง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

จ านวน 1 หลักสูตร

160,000            สป.ศธ ศธจ.

เพชรบุรี
3 3 1 5

     305,596,650รวมท้ังส้ิน 



วิสัยทัศน(์Vision) ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์ (Vision) กระทรวงศึกษาธิการ

“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้-ทักษะ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง

มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง”

วิสัยทัศน(์Vision) จังหวัดเพชรบุรี
“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ”

วิสัยทัศน์ (Vision) ศธจ.เพชรบุรี
“ประชากร มีความมั่นคงในชีวิต

มีศักยภาพในการแข่งขัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง”


