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ส่วนท่ี 5 

การขับเคลื่อนแผนบูรณาการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยจังหวัดเพชรบุร ี
(พ.ศ.2563 – 2567) สู่การปฏิบัติ 

 

    จากผลการประเมินสถานภาพการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย ของจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้      
การบริหารงานของหน่ายงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ มีจุดสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น
โอกาสในการเอ้ือต่อการจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดแข็ง คือ สภาพแวดล้อมภายนอก 
ได้แก่ นโยบายภาครัฐ องค์กรภาครัฐ ภาคเอชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและผู้ปกครอง ให้การ
สนับสนุนเป็นอย่างดี และปัจจัยภายในหน่วยงานทุกระดับมีการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ      
มีความร่วมมือร่วมใจกันในการท างาน ส่งผลให้หน่วยงานประสบความส าเร็จ มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ จึงต้องรักษาสถานภาพของตนเองไว้และ
พัฒนาให้มีคุณภาพการศึกษาดียิ่งขึ้นต่อๆ ไป และต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและก าจัดหรือลดจุดอ่อนที่
ยังคงมีให้หมดไป ท าให้หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับ มีคุณภาพเป็นเลิศได้มาตรฐานที่มี
สมรรถนะสูง(High Performance Organization) และเพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย 
จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2563 - 2567) บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษา จึงได้ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพจังหวัดเพชรบุรี (TOWs Matrix) พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการหลักต่างๆ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 
   ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดับและสร้างความโดดเด่น ของการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยที่เป็น
เอกลักษณ์ ตามบริบทพ้ืนที่ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง  มีความสุข เพ่ือ
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต          
   ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการวิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน     
   ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 

    โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานระดับต่างๆ ภายในจังหวัด
เพชรบุรี จะต้องมีบทบาทในการขับเคลื่อนในแต่ละยุทธศาสตร์ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงาน ดังรายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยกระดับและสร้างความโดดเด่น ของการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยที่เป็นเอกลักษณ์             
    ตามบริบทพื้นที่ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

   มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเป็นคนดี เก่ง มีความสุขตามอัตลักษณ์ “กตัญญู 
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา มีวินัย เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม” และมีงานท า รวมถึง
ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  ให้แก่ คนทุกช่วงวัย            
ทุกกลุ่ม ทุกพ้ืนที่ และทุกระดับการศึกษา ในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่
เหมาะสม ทัดเทียมกันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และพัฒนาเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ   
ทางการศึกษา และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบเดียวกัน ทั้งหน่วยงานกลางและระหว่างกระทรวงและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันเชื่อมโยงกันได้ และเพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน เพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบาย การวางแผน การบริหารจัดการศึกษา  
การติดตาม ประเมิน และรายงานผลด้านการศึกษา รวมทั้งเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างทั่วถึง 

ตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์ (KPI) 
   1. ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต  
       มีจิตอาสา มีวินัย เรียนรู้ตลอดชีวิตมีความพอเพียงและรักษ์สิ่งแวดล้อม  
                         (ดี เก่ง มีความสุข)”   
   2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ศึกษาต่อ หรือมีงานท า ภายใน ๑ ปี 
   3. ร้อยละของกลุ่มประชากรวัยท างานมีงานท า 

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์  

  กลยุทธ์ที่ 1.พัฒนาภาพลักษณ์สถานศึกษา ให้มีคุณภาพโดดเด่น ตามบริบทพ้ืนที่  
  ตัวช้ีวัด  
   1.จ านวนผู้เรียนที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติในการพัฒนาศักยภาพความโดดเด่นที่
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาทุกระดับ 
  แผนงาน/โครงการตามเป้าหมายตัวช้ีวัด 
  1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาทุกระดับให้โดดเด่นด้าน
เอกลักษณ์ตามบริบทพื้นที ่
    2. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมประสิทธิภาพ              
การบริหารจัดการสถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาและสร้างความเป็นเลิศในศาสตร์/สาขาวิชา  ที่แต่
ละสถาบันมีความเชี่ยวชาญ 

 กลยุทธ์ที่ 2.พัฒนาคุณภาพหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ของแต่ละช่วงวัยที่เหมาะสม  
   ตัวช้ีวัด  
   1. จ านวนหลักสูตรที่จัดท าและพัฒนามาตรฐานหลักสูตร การเรียนรู้ สื่อ การวัดและ
ประเมินผลด้านอาชีพ และมาตรฐานวิชาชีพ 
  2. จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ทวิวุฒิ (Dual Degree) ระหว่าง สพฐ. 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึน 
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  แผนงาน/โครงการตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
   1. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสายสามัญและสายอาชีพ 
    ๒. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัย สร้างขีดความสามารถต่อการ
พัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
   3. โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิวุฒิ (Dual Degree) เพ่ือสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

  กลยุทธ์ที่ 3.เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้มีสมรรถนะทาง 
วิชาการ เทคโนโลยีและวิชาชพี  
  ตัวช้ีวัด  
   1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
  แผนงาน/โครงการตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
    1. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
   2. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน ในยุค 4.0  

  กลยุทธ์ที ่4.จัดระบบส่งเสริม ติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทุกช่วงวัย เพื่อสร้างโอกาสและความ 
เสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
    ตัวช้ีวัด  
   1. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (๓ – ๕ ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ ๓ – ๕ ปี เพ่ิมข้ึน  
   2. ประชากรอายุ ๖ – ๑๑ ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษาทุกคน 
   3. ประชากรอายุ ๑๒ – ๑๔ ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าทุกคน 
   4. สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (๑๕ – ๑๗ ปี) ต่อประชากร      
กลุ่มอายุ ๑๕ – ๑๗ ปี เพิ่มข้ึน 
   5. ประชากรวัยแรงงาน (๑๕ – ๕๙ ปี) มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
   6. ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอนความรู้ และประสบการณ์เพ่ือยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 
   7. ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่
เหมาะสม 
   8. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้ (พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ห้องสมุด ศูนย์ ฯลฯ) ที่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถจัดบริการทางการศึกษาและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
   9. สถานศึกษาทุกแห่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและมีคุณภาพ 
   10. ดัชนีความเสมอภาคของอัตราการเข้าเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามฐานะ
ทางเศรษฐกิจและพ้ืนที่ลดลง 
   11. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการ จ าเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพเพ่ิมข้ึน (จ าแนกตามกลุ่ม ประเภทของความจ าเป็นพิเศษ) 
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   12. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
๑๕ ป ี
   13. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
 แผนงาน/โครงการตามเป้าหมายตัวช้ีวัด 
    1. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบ, นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
เพ่ือผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง 
   3. โครงการจัดการศึกษาและเรียนรู้ ในรูปแบบที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพ่ือสร้างโอกาส
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ส าหรับผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม เฉพาะด้าน 
   4. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   5. โครงการสร้างโอกาสและเติมเต็มความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV, 
DLIT) สื่อทีวีสาธารณะ และช่องทางต่าง ๆ 
   6. โครงการขยายเครือข่ายการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
   7. โครงการคัดกรองและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เพื่อความม่ันคงม่ังคั่ง  
    และย่ังยืน ในการด ารงชีวิต  

  เป็นยุทธศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูง
วัย โดยการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มเป้าหมาย และทุก
ช่วงวัย ด้วยหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับที่มีมาตรฐาน ด้วยรูปแบบและช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของช่วงวัย สื่อการเรียนรู้ที่ไม่จ ากัดรูปแบบ เวลาและสถานที่ และเอ้ือต่อ
การพัฒนาศักยภาพของคนทุกกลุ่มเป้าหมายแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาและชุมชนที่มีคุณภาพ สนอง
ความต้องการและความสนใจในการศึกษาเรียนรู้และระบบการวัดและประเมินผลที่ยืดหยุ่น เหมาะสม 
พร้อมด้วยระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน   
โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพในโลกศตวรรษที่ ๒๑ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเป็นคนดี เก่ง มีความสุขตามอัต
ลักษณ์ “กตัญญู ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา มีวินัย เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อม” และ 
มีงานท า  

ตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์ (KPI) 
   ร้อยละของผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเสมอภาคและ 
 เท่าเทียม 
 
 



๗๘ 
 

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ ์ 

  กลยุทธ์ที่ 1. เร่งรัดการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือพร้อม 
 ในการศึกษาต่อหรือมีงานท า  
   ตัวช้ีวัด  
   1. ร้อยละของเด็กแรกเกิด – ๕ ปี  มีพัฒนาการสมวัยเพิ่มข้ึน 
   2. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน               
(O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 
   3. ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ของนักเรียนระหว่างพ้ืนที่/ภาคการศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 
   4. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการ ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment หรือ PISA) ของนักเรียนอายุ ๑๕ ปี ในวิชา
วิทยาศาสตร์ การอ่านและคณิตศาสตร์ สูงขึ้น 
   5. สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ผู้เรียนสังคมศาสตร์ 
  6.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย
เพ่ิมข้ึน 
  7.ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน(15 – 59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่าข้ึนไปเพ่ิมข้ึน 
  8.อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา(ไม่นับ
ศึกษาต่อ)ภายในระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น 
  9.อัตราการได้งานท า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใน
ระยะเวลา 1 ปีเพิ่มขึ้น 
  10.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พอใจ
ของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 
  11. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/ สหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มี
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
  12. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 

  แผนงาน/โครงการตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
   1. โครงการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือพร้อมศึกษา
ต่อและมีงานท า  
    2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ เทคโนโลยี และความสามารถในการ
แข่งขันตามแผนการผลิตที่สนองความต้องการของภูมิภาคและท้องถิ่น 
   3. โครงการพัฒนาหลักสูตรด้านอาชีพเพ่ือเสริมสร้างทักษะอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการของผู้เรียน(Startup) 
   4. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะและการศึกษาในรูปแบบ
ทวิศึกษา ทวิภาคี ทวิวุฒิ และสหกิจศึกษา 



๗๙ 
 

  กลยุทธ์ที่ 2. มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบ         ที่
หลากหลาย  
  ตัวช้ีวัด  
   1. สัดส่วนการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูงจ าแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา
ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
   2. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการผลิตบัณฑิตและวิจัยตามความเชี่ยวชาญและ
ความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพ่ิมขึ้น 
  3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ิมข้ึน 
   4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ตรงตามข้อมูลความ
ต้องการก าลังคน (Demand) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 
  แผนงาน/โครงการตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
   1. โครงการผลิตก าลังคน/แรงงานระดับกลางและระดับสูง ที่มีฝีมือและทักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
     2. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม โดยเน้น
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
   3. โครงการจัดท าแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
   4. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและดิจิทัลของผู้เรียนทุกช่วงวัย 
   5. โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (STEM Education) สู่การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์เสมือนจริง 
  กลยุทธ์ที่ 3. มุ่งสร้างเจตคติที่ดีและพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ให้ผู้เรียน ทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม 
  ตัวช้ีวัด  
   1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่พอใจ
ของสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน 
   2. มีฐานข้อมูลความต้องการก าลังคน (Demand) จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่าง
ครบถ้วน 
   3. อันดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ต่อผู้จบอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน (IMD) 
   4. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเพ่ิมข้ึน 
  แผนงาน/โครงการตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
    1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
   2. โครงการเพิ่มพูนทักษะอาชีพที่ทันสมัย ให้แก่ประชาชน เพื่อรองรับตลาดแรงงานใน
อนาคต ด้วยระบบ Skill Credit 
 
 
 
 



๘๐ 
 

  กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของผู้เรียนทุกช่วงวัย โดยละเว้น
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสิ่งเสพติด 
  ตัวช้ีวัด  
   1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักใน
ความส าคัญของการด ารงชีวิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 
   2. ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้ กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ิมข้ึน 
   3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education) เพ่ิมข้ึน 
   4. ร้อยละของสถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
  แผนงาน/โครงการตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
   ๑. โครงการรักษ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษ์เพชรบุรี 
   2. โครงการด าเนินชีวิตคนเพชรบุรี ตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. โครงการสร้างเสริมความรู้และทักษะความเป็นพลเมือง (Civic Education) การ
ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี การอยู่ร่วมกันในสังคม และ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   4. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ส าหรับ
ผู้เรียน ในสถานศึกษาทุกระดับและประเภท 
   5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การเรียนการ
สอนในทุกระดับ 
   6. โครงการพัฒนาพ้ืนที่เชิงบวก เพ่ือสร้างความรัก ความภูมิใจในชุมชน สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยมท่ีดีงาม  
  ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
  มีวัตถุประสงค ์เพ่ือให้มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ได้รับการยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมสามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่นได้  เพ่ือ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และผลผลิต 
รวมทั้งเพ่ิมผลิตภาพของก าลังแรงงานของประเทศ ด้วยการก าหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนที่ชัดเจนในสาขาต่าง ๆ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพ/วิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 
และการฝึกงานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงอย่างครบวงจรในสถานการณ์จริง พัฒนาฝีมือแรงงานระดับสูงใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM Education) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และพัฒนา
ครูผู้สอนอาชีพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือสร้างก าลังคนให้มีสมรรถนะตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รองรับพลวัตของโลกและการแข่งขันในศตวรรษ
ที ่๒๑ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
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ตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์ (KPI) 
    1. จ านวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่น าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์  

  กลยุทธ์ที่ 1. ยกระดับการวิจัยเชิงพ้ืนที่หรือพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้หรือสร้างผลผลิต
และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม 
  ตัวช้ีวัด  
  1. จ านวนโครงการ/งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
   2. จ านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จดสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน 
   3. จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน เพิ่มขึ้น   
  แผนงาน/โครงการตามเป้าหมายตัวช้ีวัด 
    1. โครงการพัฒนาสถาบัน อุดมศึกษาให้เป็นสถาบันวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมของจังหวัดเพชรบุรี  
    2. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม สู่ความเป็นเลิศเทียบเท่า
ระดับสากลของสถาบันการศึกษาทุกระดับ 
   3. โครงการจัดท าฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนาก าลังคนทางการวิจัยและนวัตกรรม 
 
ยุทธศาสตร์ ที ่4 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 
    พัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน  

  มีวัตถุประสงค ์เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษาคนทุกช่วงวัย ด้วยการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ    
อย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างจิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมวัฒนธรรมของคนทุกช่วงวัยในพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ       
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ การจัดท า
ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง การสร้างความตระหนัก และเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนสามารถน าองค์ความรู้ไป
ใช้เพ่ือจัดการในเรื่องภัยธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ 
รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ ได ้ 

ตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์ (KPI) 
    จ านวนหน่วยงานทางการศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนทุกระดับ น้อมน า 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์  
  กลยุทธ์ที่ 1. ยกระดับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาและ/หรือ 
 นวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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  ตัวช้ีวัด  
  1. มีกลไกส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสนับสนุน ทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
    2. จ านวนองค์กร สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาจัดการศึกษาหรือร่วมมือกับ
สถานศึกษา ทั้งของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
   3. จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่จัดกิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 
   4. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา/  จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมในเรื่องการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
   5. มีการบูรณาการหลักสูตรเพ่ือจัดการศึกษา/จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ 
   6. มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัยให้มีพฤติกรรมและทักษะที่สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  แผนงาน/โครงการตามเป้าหมายตัวช้ีวัด 
   1. โครงการระดมสรรพก าลังทุกภาคส่วนในพื้นที่ สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้กับคนทุกช่วงวัย 
    2. โครงการ การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน ผ่านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน 
   3. โครงการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษาทั้งในระดับพ้ืนที่
และ จังหวัด 
   4. โครงการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กที่เลิก/ควบรวมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
ตามความต้องการจ าเป็น 
   5. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเกี่ยวกับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
ภัยพิบัติ และโรคอุบัติใหม่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาหน่วยงานการศึกษาทุกช่วงวัย ให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและการพัฒนาการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติหรือสากล มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดระบบ/
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมและ
พัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรในการก าหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาผู้เรียนและก าลังคนของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานแก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม สนองตอบความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาและสังคม ด้วยความรับผิดชอบ มีความ
โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งพัฒนาระบบการผลิต ใช้และพัฒนาครูให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ ความสามารถมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ตัวช้ีวัดตามเป้าประสงค์ (KPI) 
   จ านวนหน่วยงานการศึกษาทุกช่วงวัย จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

หรือสากล 
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ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  ตัวช้ีวัด  
    1. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
   2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
   3. มีระบบการบริหารงานบุคคลของครู  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   4. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
   5. สัดส่วนโครงการพัฒนาการศึกษาตามประเด็น (Agenda) สูงขึ้น เมื่อเทียบกับโครงการ
ตามภารกิจ(Function) 
   6. มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา หรือการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน มูลนิธิ วัด องค์กรเอกชน สถานประกอบการ สถาบัน/องค์กรต่าง ๆ ในสังคมให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
    
  แผนงาน/โครงการตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
     1. โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
   2. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยรูปแบบวิธีการที่
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา 
   3. โครงการยกระดับคุณภาพระบบการบริหารงานบุคคลเพ่ือพัฒนากระบวนการบริหาร
อัตราก าลังครู และระบบการจ้างครู ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
   4. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก
ในพ้ืนที่ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ (Magnet School) 

 กลยุทธ์ที ่2. พัฒนาการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศในทุก
หน่วยงาน 
   ที่เก่ียวข้อง เพื่อรองรับสังคมดิจิทัล 
  ตัวช้ีวัด  
   1. จ านวนฐานข้อมูลรายบุคคลด้านการศึกษาของประเทศที่เป็นปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยง
และใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
  2. มีฐานข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา
การติดตามและประเมินผล 
  แผนงาน/โครงการตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
   1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนทุกช่วงวัย ทั้งด้านสาธารณสุข สังคม  
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน การศึกษาและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารทางการศึกษา ที่
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา 



๘๔ 
 

   3. โครงการพัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้บริการผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
   4. โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ 3. ปรับโครงสร้างระบบพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้เชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

  ตัวช้ีวัด  
   1. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  แผนงาน/โครงการตามเป้าหมายตัวชี้วัด 
   1. โครงการเติมเต็มความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV, DLIT) สื่อทีวี
สาธารณะ และช่องทางต่าง ๆ 
 
ปัจจัยและเงื่อนไขความส าเร็จ (Key Success Factors) 
 

    การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2563 - 2567) จะประสบผลส าเร็จตามที่
ระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้  หน่วยงานทุกระดับในจังหวัดเพชรบุรี เขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษา ต้องยึดถือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ 
เป้าหมายความส าเร็จให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุก
ช่วงวัย ซึ่งต้องด าเนินการ ดังนี้ 
    ๑) การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาสังคม         
ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
    ๒) การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาทุกช่วงวัย จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2563 - 2567) ของผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน ทุกระดับ เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการก ากับดูแลให้เกิดการน าไปปฏิบัติ 
โดยมแีผนปฏิบัติการและระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
    ๓) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐ
มาเป็นการจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
    ๔) การจัดให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย จังหวัดเพชรบุรี  (พ.ศ.2563 - 
2567)เป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ให้
ยึดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2563 - 2567)  



๘๕ 
 

เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัด
การศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด 
    ๕) การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการปรับระบบการ
บริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
    ๖) การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อ
สาธารณชน จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบติดตามและประเมินผล 
    ๗) การปฏิรูประบบทรัพยากรและงบประมาณเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย 
จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2563 - 2567) และนโยบายรัฐบาล  
    การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2563 - 
2567)ให้ประสบความส าเร็จจึงต้องอาศัยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นส าคัญ หากสาธารณชนทุกภาคส่วนเข้า
มาร่วมสนับสนุนการด าเนินการ และผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทของตนและ
รวมพลังด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่ก าหนด ย่อมส่งผลให้การพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดเพชรบุรีและประเทศชาติโดยรวม สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ในการพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติตามความมุ่งหวัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนบูรณการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย 

จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2563 - 2567) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 
เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและอภิปรายภาพรวม 

แผนบูรณาการการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัยจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2563 - 2567) 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 



จ 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนบูรณการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย 

จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2563 - 2567) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย จังหวัดเพชรบุรี 
ประชุมยกร่างแผนบูรณาการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย จังหวัดเพชรบุรี(พ.ศ.2563-2567)  

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 926 อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 



จ 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนบูรณการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย 

จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2563 - 2567) 
 
 

      
 
        
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกอบชัย บุญอรณะ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ประชุมยกร่างแผนบูรณาการ 
พัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย จ.เพชรบุรี (2463-2567) 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี ชั้น 2 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



จ 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนบูรณการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย 
จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2563 - 2567) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย จังหวัดเพชรบุรี 
ประชุมสรุปแผนบูรณาการพัฒนาการศึกษาทุกช่วงวัย จังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ.2563-2567) 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563ณ ห้องประชุม 225 อาคารแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

 

https://www.facebook.com/1860701734027557/photos/pcb.2691723594258696/2691720330925689/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA4bz-M6RGPiJEwmAkdojxYa9kINAGVpWMF6A2bs8twD-KsM8ResscZF84zrphz9ZYIY9WRaFVQGvpp&__xts__%5B0%5D=68.ARAuiNj_z1b_QQTHj26HinULqWih6VDKEFEruhJXpamZcMMCjjkAesBRXC37o_m3SM3QCvJEQoqN10HslIP3E8fGgdYilJQzDYSy3YO4aSxy1BcWRAVAk5dwCyagBrcnEDqr14EmRp5QvuQSQeoJzUWbnFqWX4obBb9lEkrM4p9yhgq1DUMyAc29KL9St7LG8_eNn0rDacMVz7VActwJRkMLYaeZ9wq9W78ot-nXpaIBYXjEdWKp9_mL2XwQ5XzPmnzD-gWJ37UDzFUvkJ624omt8u--wfyZ0Rv4wu-9SX5GXrsBW59AP1jKwoeengDof60yFXWXq-20xeJl7S2u5J2VcgKF
https://www.facebook.com/1860701734027557/photos/pcb.2691723594258696/2691720330925689/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA4bz-M6RGPiJEwmAkdojxYa9kINAGVpWMF6A2bs8twD-KsM8ResscZF84zrphz9ZYIY9WRaFVQGvpp&__xts__%5B0%5D=68.ARAuiNj_z1b_QQTHj26HinULqWih6VDKEFEruhJXpamZcMMCjjkAesBRXC37o_m3SM3QCvJEQoqN10HslIP3E8fGgdYilJQzDYSy3YO4aSxy1BcWRAVAk5dwCyagBrcnEDqr14EmRp5QvuQSQeoJzUWbnFqWX4obBb9lEkrM4p9yhgq1DUMyAc29KL9St7LG8_eNn0rDacMVz7VActwJRkMLYaeZ9wq9W78ot-nXpaIBYXjEdWKp9_mL2XwQ5XzPmnzD-gWJ37UDzFUvkJ624omt8u--wfyZ0Rv4wu-9SX5GXrsBW59AP1jKwoeengDof60yFXWXq-20xeJl7S2u5J2VcgKF
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