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 จังหวัดพัทลุงมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนพัทลุงได้
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตทั้งนี้ เพ่ือให้คนพัทลุงทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพมีความพร้อมทั้งทางร่างกาย
จิตใจสติปัญญามีจิตส านึกของความเป็นไทยมีความเป็นพลเมืองที่ ดีตระหนักและรู้คุ ณค่าของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อทิศทาง 
การพัฒนาจังหวัดและประเทศจึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 ขึ้นเพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 
 
 
 

 
 
  
โดยมีกรอบของวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 1. พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ หมายถึง 

1) คุณภาพของการให้บริการศึกษาแก่ประชากรทุกกลุ่มวัยเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2) คุณภาพผู้เรียนทุกระดับเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  มีทักษะวิชาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนเพ่ิมสูง มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม และ 
มีจิตส านึกในคุณค่าของความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

3) คุณภาพหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐานที่ยั่งยืน  
มีความ โดดเด่น เป็นที่ยอมรับจากชุมชนและสังคม 

4) คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับมีความเป็นครูมืออาชีพ มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 2. รักษ์ท้องถิ่น หมายถึง คนพัทลุงมีจิตส านึก มีความตระหนักตื่นตัว มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟู เผยแพร่  
สืบสาน สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศาสนาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตและ
ค่านิยมที่ดีงาม ของความเป็นชาติและวัฒนธรรมเมืองลุง เพ่ือก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3. สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การด าเนินการที่ยึดหลัก 3 
คุณลักษณะพร้อมๆ กัน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ต้องอาศัยทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือการพัฒนาที่สมดุลและ 
ยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
 4. สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ ที่  21   หมายถึง  หลักสูตรสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล และทักษะส าคัญของผู้ เรียน  สอดคล้อง 
การเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษ ที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ 3R x 8C 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 รักษ์ท้องถิ่น 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ส่วนที่  3 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 
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 พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการด าเนินงานตามหน้าที ่และตามวิสัยทัศน์ที่ไดก าหนดไว  
ซึ่งประกอบดวยพันธกิจ ดังนี้ 

1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. พัฒนาคุณภาพคนพัทลุงให้มีความรู้ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีจิตส านึกในคุณค่า 

ความเป็นพัทลุง มีวินัย จิตสาธารณะ และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
4. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของพัทลุง ด้วยการเพ่ิมผลิตภาพของ 

ก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและสังคม 

6. พัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา การอาชีพและการเพ่ิมช่องทาง 
การจ าหน่ายผลผลิต 

7. จัดการศึกษารองรับการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้  
 

 

เป้าประสงค์หลัก เป็นผลลัพธ์ ของการด าเนินงานตามพันธกิจ และขยายวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น     
เป็นผลสัมฤทธิ์ที่มุง่หวังจะให้เกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบด้วยเป้าประสงคห์ลัก ดังนี้ 

1. คนพัทลุงยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข สามารถดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

2. คนพัทลุงมีสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ สอดคล้องตามความต้องการของ 
ตลาดงาน มีงานท า  รายได้ เพ่ิมขึ้น สามารถบริหารจัดการทางการเงินที่ เหมาะสม สอดคล้อง กับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม และแข่งขันในระดับสากลได้ 

3. คนพัทลุงทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4. คนพัทลุงมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม รักการกีฬา  
มีจิตส านึกในคุณค่าของความเป็นคนพัทลุง มีวินัย มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. คนพัทลุงมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการเรียนรู้ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 
6. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
7. คนพัทลุงได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ

การเกษตรชั้นน าของโลก 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

เป้าประสงคห์ลัก (Corporate  Goal) 
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 ยุทธศาสตร์เป็นประเด็นส าคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนด้วย
วิธีการทางยุทธศาสตร์ให้มีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่าง โดดเดน และก้าวกระโดด ประกอบด้วย 7 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของจังหวัดและประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการศึกษา  
7. การพัฒนาการศึกษารองรับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระดับภาคใต้ 

 

 

 
 เป้าประสงคเ์ป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นผลสัมฤทธิ์ที่มุง่หวังจะให้ เกิดการ
บรรลุผลในอนาคต ประกอบด้วยเป้าประสงค ์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของ

สังคมและประเทศชาติ 
 

1.1. คนพัทลุงทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2. คนพัทลุงทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและ
ป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 

2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย 
และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด
และประเทศ 

2.1. ก าลังคนมีสมรรถนะด้านความรู้ มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น 
และคุณลักษณะสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
งาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัดพัทลุง
และระดับประเทศและแข่งขันในระดับสากลได้ 

2.2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่มี 
ความเชี่ยวชาญ ผลิตนักศึกษา บัณฑิต สาขาเฉพาะ
ทางตามความต้องการในจังหวัดพัทลุงที่เพียงพอกับ
ปริมาณงาน และผลิตเพ่ิมขึ้นรองรับตามความต้องการ
ของตลาดงานระดับประเทศ 

2.3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้างผลผลิตและเพ่ิมมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจในจังหวัดพัทลุงและระดับประเทศได้ 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และ 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3.2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และ

สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 

3.3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษามีหลักสูตร  
จัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3.4. ต าราเรียน สื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม มีคุณภาพและ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัด
เวลาและสถานที่ 

3.5. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้
ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา 

4.1. คนพัทลุงทุกคนในจังหวัดพัทลุงได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาทุกประเภทในรูปแบบที่เหมาะสมและ 
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

4.2. คนพัทลุงทุกคนในจังหวัดพัทลุงได้รับการเพ่ิมโอกาส 
ทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษา 

4.3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษา 
ของจังหวัดพัทลุง ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1. คนพัทลุงมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม 
ตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีวินัย มีจิตสาธารณะ 

5.2. คนพัทลุงทุกช่วงวัยมีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อม น าแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมีการ
วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.3. คนพัทลุงมีจิตส านึก รู้คุณค่า ชื่นชม สืบสาน และ
สร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา  
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพัทลุง 

5.4. คนพัทลุงรัก รู้คุณค่าใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะอย่างครบวงจร ได้รับการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศและอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

6.1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการการศึกษา  ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม 

6.2. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 

6.3. ระบบบริหารงานบุคคลของครู  อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม  สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

7. การพัฒนาการศึกษารองรับยุทธศาสตร์
ด้านการศึกษาระดับภาคใต้ 

7.1  คนพัทลุงได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับ 
เมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเกษตรชั้นน า 
ของโลก 
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 เพ่ือให้ทิศทางยุทธศาสตร์ถูกแปลงสู่การปฏิบัติจึงได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประกอบด้วยระบบวัดผลทางยุทธศาสตร์คือ เป้าประสงค์ (Goal) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator: 
KPI) ค่าเป้าหมาย (Target) เพ่ือวัดความก้าวหน้าของการด าเนินงานและสถานการณ์บรรลุผลสัมฤทธิ์และ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานและระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์คือกลยุทธ์ (Strategy) มาตรการ/
แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ์ และโครงการ (Project) เพ่ือการขับเคลื่อนระบบการศึกษาของจังหวัดพัทลุง  
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังทั้งนี้ได้ก าหนดระบบวัดผลทางยุทธศาสตร์และระบบปฏิบัติการทาง
ยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อน
ความรักและธ ารงรักษาสถาบันหลักของ
ชาติและการยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขเพ่ิมขึ้น 

n/a n/a 70 80 90 100 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรม
ลู ก เสื อ  เนตรนารี  ยุ วกาชาด  และ        
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 80 82 86 90 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองเพ่ิมขึ้น 

n/a n/a 80 82 86 90 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือ
ป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นเพ่ิมขึ้น 

n/a n/a 80 82 86 90 

  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการ

เรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

n/a n/a 80 82 86 90 

6. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนา
หลักสูตร หรือจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ไทยในทุกระดับชั้น 

n/a n/a 80 82 86 90 

 

กลยุทธ์ที่  1  เสริมสร้างคนพัทลุงให้รัก ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัด

กระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวคิด
ทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทาง
สันติวิธี เพิ่มข้ึน 

n/a n/a 80 82 86 90 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่เพ่ิมขึ้น 

n/a n/a 80 82 86 90 

3. มีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็ง
ในการป้องกัน และแก้ไขภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ 

n/a n/a มี มี มี มี 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีปลอดยาเสพติด
เพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 90 92 96 100 
 

5. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีคดี
ทะเลาะวิวาทลดลง 

n/a n/a 0.20 0.15 0.10 0 

 

กลยุทธ์ที่  2  เสริมสร้างคนพัทลุงทุกช่วงวัยให้มีความรู ้ทักษะ การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
 
 

เป้าประสงค์ที ่ 2  คนพัทลุงทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาในจังหวัดพัทลุง

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 
อาชีวศึกษา 

29 : 71 31 : 69 38 : 62 40 : 60 42 : 58 50 : 50 

2. สัดส่วนผู้เรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในจังหวัดพัทลุง
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสังคมศาสตร์ 

n/a n/a 30 : 70 40 : 60 50 : 50 60 : 40 

3. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องของตลาดแรงงานใน
จังหวัดพัทลุงและระดับประเทศเพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 80 82 86 90 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามี
ความสามารถสร้างงาน  มีอาชีพอิสระ  
เป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของกิจการ 

n/a n/a 80 82 86 90 

5. ระดับความสามารถของผู้เรียนทุกระดับ 
มีการใช้ภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ, 
ภาษาจีน หรือภาษาอ่ืนๆ ในจังหวัดพัทลุง
มีผู้ใช้ภาษาได้เพ่ิมขึ้น 

n/a n/a 2 3 4 5 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและประเทศ 

 

เป้าประสงค์ที่  1  ก าลังคนมีสมรรถนะด้านความรู้ มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็น และคุณลักษณะสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดงาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัดพัทลุงและ
ระดับประเทศและแข่งขันในระดับสากลได้ 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
6. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาท่ีจัดการ

เรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
จังหวัดพัทลุง เช่น  อุตสาหกรรม  
เกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  คหกรรม 
หรือสาขาวิชาชีพตรงตามเป้าหมายตาม
ความต้องการในจังหวัดพัทลุงและประเทศ 

n/a n/a 80 82 86 90 

7. ร้อยละของก าลังแรงงานในสาขาอาชีพ
ต่างๆ ของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละสาขา
ในจังหวัดพัทลุง ได้รับการยกระดับ
คุณวุฒิวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 

n/a n/a 80 82 86 90 

8. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาในจังหวัดพัทลุงมีสมรรถนะ
เป็นที่พอใจของสถานประกอบการและ 
มีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 80 82 86 90 

9. ร้อยละของสถานศึกษาและครอบครัว    
มีส่วนร่วม ฝึกประสบการณ์ การสร้าง 
ขีดความสามารถตั้งแต่ปฐมวัย (เริ่มจาก      
งานบ้าน งานอาชีพตามบิดา มารดา) 

n/a n/a 85 89 95 100 

กลยุทธ์ที่  1  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะและทักษะที่ส าคัญจ าเป็น  มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดงาน รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของจังหวัดพัทลุงและ
ระดับประเทศและแข่งขันในระดับสากลได้ 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ

ผลิตบัณฑิตและวิจัยตามความเชี่ยวชาญ
และความเป็นเลิศเฉพาะด้านเพิ่มขึ้น 

n/a n/a 80 82 86 90 

2. สัดส่วนการผลิตก าลังคน ตามสาขาวิชา 
ที่สอดคล้องกับความต้องการตลาด
งานจังหวัดพัทลุง 

n/a n/a 1 1 1 1 

3. ร้อยละของสถาบันการศึกษาจัดการศึกษา
รูปแบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา/หลักสูตร
โรงเรียนในโรงงานตามมาตรฐานที่
ก าหนดเพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 80 82 86 90 

4. จ านวนหลักสูตรของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาทวิวุฒิร่วมกับต่างประเทศ
เพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 2 3 4 5 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ 
หรือสะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 80 82 86 90 

6. ร้อยละของครูอาชีวศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 80 82 86 90 

7. ร้อยละของสถานประกอบการที่จัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาก าลังคนตามความ
ต้องการของตลาดงานเพิ่มขึ้น 

n/a n/a 80 82 86 90 

 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง รองรับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงและประเทศ 

   
  

เป้าประสงค์ที่  2  สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ผลิตนักศึกษา 
บัณฑิต สาขาเฉพาะทาง ตามความต้องการในจังหวัดพัทลุงที่เพียงพอกับปริมาณงาน 
และผลิตเพิ่มขึ้นรองรับตามความต้องการของตลาดงานระดับประเทศด้วย 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. สัดส่วนเงินลงทุนวิจัยและพัฒนาของ

ภาคเอกชนเมื่อเทียบกับภาครัฐเพิ่มข้ึน 
n/a n/a 30 : 70 40 : 60 50 : 50 60 : 40 

2. จ านวนงานวิจัย/โครงการเพื่อสร้างองค์
ความรู้/นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาจังหวัดพัทลุงเพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 8 9 10 12 

 
กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้าง

ผลผลิตและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดพัทลุงและระดับประเทศได้ 
  

เป้าประสงค์ที่  3  การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถสร้าง
ผลผลิตและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดพัทลุงและระดับประเทศได้ 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะ    
    เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8cs 2Ls) 

n/a n/a 80 84 86 90 

2. ร้อยละของสถานศึกษาทุกระดับ 
    จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย 
    จิตสาธารณะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

96 97 98 99 100 100 

 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  โดยมุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรม 
    รักการ อ่ าน ร่วมกั บ ผู้ ป กครองและ 
    ครอบครัว 

n/a n/a 80 84 86 90 

2. ร้อยละ 80 ของคนพัทลุง อายุตั้งแต่       
    6 ปี ขึ้นไปมีนิสัยรักการอ่าน 

n/a n/a 80 84 86 90 

3. ร้อยละของประชากรวัยแรงงาน  
    (15 – 59 ปี) มีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 

n/a n/a 80 84 86 90 

4. ร้อยละของแรงงานที่ขอเทียบโอน 
    ความรู้และประสบการณ์เพ่ือยกระดับ    
    คุณวุฒิการศึกษา 

n/a n/a 80 84 86 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

เป้าประสงค์ที่  1  ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี  21 

เป้าประสงค์ที่  2  คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
5. คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ 

5.1 ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET / N-NET) เฉลี่ยแต่ละวิชา 
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 

5.2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 3 มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET/N-NET)  
เฉลี่ยแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 

5.3 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ 6 มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET / N-NET /V-NET) เฉลี่ย 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
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กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

 

 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ทุกสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

n/a n/a 80 84 86 90 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่  3  สถานศึกษาทุกระดับการศึกษามีหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน  
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
2. ทุกสถาบันการศึกษาในระดับ

อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

n/a n/a 80 84 86 90 

3. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกแห่งจัด
กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ความคิดสร้างสรรค์ 

n/a n/a มี มี มี มี 

4. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบและกลไก
การทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนทุก
ระดับการศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่
มีประสิทธิภาพ 

n/a n/a มี มี มี มี 

5. ร้อยละของสถานศึกษา มีจ านวนผู้เรียน
เข้าใช้บริการคลังข้อสอบเพ่ือการวัดผล
การเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานวิชาชีพ จ าแนกตามหลักสูตร
และระดับชั้นเรียน 

n/a n/a 80 84 86 90 

 

กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละสถานศึกษาที่ส ารวจและจัดท า
ทะเบียนหรือท าเนียบ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ส าหรับการเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

n/a n/a 80 84 86 90 

2. มีเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาท่ีทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

n/a n/a มี มี มี มี 

  

เป้าประสงค์ที่  4  ต าราเรียน สื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 



 “พัทลุงเมืองแห่งการศึกษาที่มีคุณภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 รักษ์ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562– 2565 
 

102 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ หรือ 
จัดรายการเพ่ือการศึกษาผ่านสื่อ 
มวลชนเพิ่มขึ้น 

n/a n/a 10 15 20 25 

4. มีจ านวนรายการ/ประเภทสื่อที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

n/a n/a 10 11 12 13 

5. มีคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และนวัตกรรม
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานทุกต าบล 

n/a n/a มี มี มี มี 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมการพัฒนา/จัดหาต าราเรียน สื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

 
 

 
 

 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากร

ทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท
การศึกษาได้รับการพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

n/a n/a 80 84 86 90 

2. ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้
สอดคล้องกับความต้องการและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

n/a n/a 80 84 86 90 

3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของครู 
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ต่อการพัฒนาสมรรถนะและการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนา 

n/a n/a 80 84 86 90 

 

กลยุทธ์  5  เพ่ิมขีดความสามารถครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

เป้าประสงค์ที่  5  ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อ

ประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี เพิ่มข้ึน 
n/a n/a 0.7 0.8 0.9 1 

2. ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียน
ระดับประถมศึกษาทุกคน 

n/a n/a 90 94 96 100 

3. ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ทุกคน 

n/a n/a 90 94 96 100 

4. สัดส่วนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย     
   หรือเทียบเท่า (15-17 ปี) ต่อประชากร   
   กลุ่มอายุ 15-17 ปี เพ่ิมขึ้น 

n/a n/a 0.7 0.8 0.9 1 

5. ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี)  
   มีจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 

10 10.5 11 11.5 12 12.5 

6. อัตราการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา  
   มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
   สูงขึ้น 

n/a n/a 90 94 96 100 

7. ร้อยละของผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนา 
   สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาท่ี 
   เหมาะสม 

n/a n/a 80 84 86 90 

8. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนระดับ 
   การศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 

n/a n/a 0 0 0 0 

9. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความต้องการ 
   จ าเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตาม 
    ศักยภาพเพ่ิมขึ้น (จ าแนกตามกลุ่ม   
   ประเภทของความจ าเป็นพิเศษ)          
   ในทุกระดับการศึกษา 

n/a n/a 90 94 96 100 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงทุกคนในจังหวัดพัทลุงได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกประเภทในรูปแบบที่
เหมาะสมและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
10. ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนระหว่าง
พ้ืนที่/ภาคการศึกษา ในวิชา
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง 

n/a n/a     

11. จ านวนสถานศึกษาที่ต้องการความ 
     ชว่ยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่าง 
     เร่งด่วน (ICU) ลดลง 

n/a n/a 0 0 0 0 

 

กลยุทธ์ที่  1  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 

 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษาท่ีทันสมัย สนองตอบความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่าง
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

n/a n/a มี มี มี มี 

2. มีศูนย์เทคโนโยลีเพ่ือการศึกษา และ
กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

n/a n/a มี มี มี มี 

3. มีช่องเคเบิลทีวีและผลิตรายการเพื่อ
การศึกษา 

n/a n/a มี มี มี มี 

4. ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
การจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย
ระบบ DLIT, DLTV, ETV และผู้เรียนมี
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ิมขึ้น 

n/a n/a 80 84 86 90 

5. มีสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน
และการส่งเสริมการมีอาชีพเพ่ิมข้ึน 

n/a n/a มี มี มี มี 

6 . สถานศึ กษ าทุ กแห่ งมี อิน เตอร์ เน็ ต 
    ความเร็วสูงและมีคุณภาพ  

n/a n/a 80 84 86 90 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกวัย 

เป้าประสงค์ที่  2  คนพัทลุงทุกคนในจังหวัดพัทลุงได้รับการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษา 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. มีระบบฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจาก

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  
ที่สามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูล รวมทั้งใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอ่ืน ด้านสาธารณสุข 
สังคม ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และ
การศึกษา 

n/a n/a มี มี มี มี 

2. มีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานสามารถให้บริการและใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้ 

n/a n/a มี มี มี มี 

3. ระดับความพึงพอใจของบุคคล และ
หน่วยงานในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากข้อมูล และสารสนเทศทางการศึกษา
สูงขึ้น 

n/a n/a 3 4 5 5 

 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่  3  ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดพัทลุง ครอบคลุม ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา   

ที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณภาพที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

n/a n/a ทุกโรง ทุกโรง ทุกโรง ทุกโรง 

2. จ านวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา    
ที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 
และการน าแนวความคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การปฏิบัติเพ่ิมขึ้น 

n/a n/a ทุกโรง ทุกโรง ทุกโรง ทุกโรง 

 

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม มีวินัย  
มีจิตสาธารณะ 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก และสถานศึกษา

ระดับปฐมวยัที่จัดกิจกรรมที่สรา้งความ
ตระหนัก ในความส าคัญของการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

n/a n/a 80 84 86 90 

2. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา
มีพฤติกรรม ที่แสดงออกถึงความ
ตระหนักในความส าคัญของการ
ด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ความมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต
เพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 80 84 86 90 

3. จ านวนสถานศึกษาในโครงการโรงเรียน
สีเขียวและห้องเรียนสีเขียวเพิ่มข้ึน 

n/a n/a     

กลยุทธ์ที่  2  ปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา

รู้คุณค่า ชื่นชม สืบสาน และสร้างสรรค์
ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา 
และการกีฬา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นพัทลุง 

n/a n/a 100 100 100 100 

 

กลยุทธ์ที่  3  ปลูกจิตส านึก รู้คุณค่า ชื่นชม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา  
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพัทลุง 

เป้าประสงค์ที่  2  คนพัทลุงทุกช่วงวัยมีจิตรักษ์สิ่งแวดล้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติมีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่  3  คนพัทลุงมีจิตส านึก รู้คุณค่า ชื่นชม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปัญญา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพัทลุง 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. จ านวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 2 3 4 5 

2. จ านวนสถานศึกษาที่มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

n/a n/a     

 

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาศักยภาพการกีฬาพัทลุงให้เป็นเครื่องมือในการเสริสร้างสุขภาวะอย่างครบวงจร สู่
ความเป็นเลิศและอาชีพ 

 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน 
n/a n/a 80 84 86 90 

2. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
ผู้เรียนที่เรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่
ระบบการบริหารจัดการแนวใหม่สูงขึ้น 

n/a n/a     

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง และ
ชุมชนในการให้บริการการศึกษาของ
กลุ่มสถานศึกษาที่เข้าสู่ระบบการ
บริหารจัดการสูงขึ้น 

n/a n/a 3 4 5 5 

 

 

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

เป้าประสงค์ที่  4  คนพัทลุงรัก รู้คุณค่าใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะอย่างครบวงจร 
ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ที่  1  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการการศึกษา 
ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. จ านวนเครือข่ายการศึกษาที่มีศักยภาพ

และความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 

n/a n/a 20 21 22 23 

2. จ านวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม 
การจัดการศึกษากับสถานศึกษา 
สถาบันการศึกษา จ าแนกตามระดับ 
ประเภทการศึกษา และสาขาวิชา
เพ่ิมข้ึน 

n/a n/a     

3. สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรัฐ n/a 17 : 83 18 : 82 19 : 81 20 : 80 21 : 79 

4. สัดส่วนการมีส่วนร่วมสนับสนนุการศึกษา
ของภาคเอกชน ภาคประชาชนและ 
ภาคีเครือข่ายเมื่อเทียบกับรัฐ จ าแนก 
ตามระดับการศึกษาสูงขึ้น 

n/a n/a     

 

กลยุทธ์ที่  2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่  2  ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหาร

สถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์การจัด 
การเรียนการสอน การบริหารการศึกษา 
และความส าเร็จในวิชาชีพ 

n/a n/a มี มี มี มี 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีครูเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 80 84 86 90 

3. ร้อยละของครู/ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น 

n/a n/a 80 84 86 90 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีบุคลากรทาง
ทางการศึกษาท าหน้าที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 80 84 86 90 

5. จ านวนครูที่มีคุณสมบัติ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง เพื่อการพัฒนา
และเตรียมเข้าสู่การเป็นครูแกนน า และ
ครูมืออาชีพเพ่ิมขึ้น 

n/a n/a     

 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล 
และเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่  3  ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม 
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. จัดตั้งศูนย์ภาษาเพ่ือการพัฒนา 

การท่องเที่ยวพัทลุง 
n/a n/a มี มี มี มี 

2. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาการโรงแรม
และท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 4 6 8 10 

3. จ านวนงานวิจัย/โครงการเพื่อสร้าง 
องค์ความรู้ในการพัฒนาการบริหาร 
จัดการเกษตรแบบครบวงจรและ
ผลิตภัณฑ์การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

n/a n/a 8 9 10 12 

4. จ านวนผลงานวิจัย/โครงการด้าน
การเกษตรที่น าเสนอ/เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์บนเวทีวิชาการ สิ่งพิมพ์ 
หรือเอกสารต่างๆ 

n/a n/a 5 6 7 8 

 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาทักษะการสื่อสาร การจัดการ และการท านุศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรองรับ 
เมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาความรู้ ทักษะ และนวัตกรรม ด้านการเกษตรปลอดภัย รวมทั้งการบริหารจัดการและ
การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรหรือการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการศึกษารองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาระดับภาคใต้ 

เป้าประสงค์ที่  1  คนพัทลุงได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการรองรับเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ
การเกษตรชั้นน าของโลก 


