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                                                            คำนำ  
 
    แผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 จัดทำข้ึนเพ่ือเปน
กรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนระดับหนวยงานแปลงสูการปฏิบัติ ของกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัด
สระแกว โดยการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของโลก สถานะของประเทศท่ีมีความสอดคลอง         
กับยุทธศาสตรซาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรซาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
รัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา รวมถึงบริบทของกลุมภาคตะวันออก 2    
มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือวางกรอบเปาหมายและทิศทางในการพัฒนาประเทศ ใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกันอยางบูรณการ เกิดความคุมคาและประสิทธิภาพ นำไปสูการบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศน
ของยุทธศาสตรชาติอยางเปนรูปธรรมสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ขอขอบคุณหนวยงานทางการศึกษาและ   
ผูมีสวนเก่ียวของท่ีใหมือในการใหขอมูลสำหรับการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 ใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารฉบับนี้จะเปนกรอบ
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของชาติอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายตอไป 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561- 2580) และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยังยืนตามหลักธรรมาภิบาล และใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการ โดยจำแนกแผนออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย แผนระดับท่ี 1 ไดแก 
ยุทธศาสตรชาติ แผนระดับท่ี 2 ไดแก แผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนดานความม่ันคง และแผนระดับท่ี 3 หมายถึง แผนท่ีจัดทำข้ึนเพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับท่ี 1 และแผนระดับท่ี 2 สูการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว
หรือจัดทำข้ึนตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือจัดทำข้ึนตามพันธกรณี หรืออนุสัญญาระหวางประเทศ รวมถึง
แผนปฏิบัติการทุกระดับ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 ไดมี
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลสภาวการณ และบริบทในสวนท่ีเก่ียวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 
2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ ทิศทางการพัฒนา
การศึกษา ไดแก แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) นโยบายรัฐบาลดานการศึกษา แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา รวมท้ังประมวลขอมูลพ้ืนฐาน และผลการจัดการศึกษาในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ซ่ึงมี
ความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับท่ี 1 แผนระดับท่ี 2 แผนระดับท่ี 3 ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship : XYZ) เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาและจัดทำแผนระดับหนวยงานแปลงสูการปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงไดจัดทำ
แผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 ข้ึน โดยมีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้ 

วิสัยทัศน 
“ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษา อยางมีคุณภาพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี ใหแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยูรวมกันใน 

สังคม พหุวัฒนธรรม ไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความ
เปนชาติไทย 

2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของผูเรียน ใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีชายแดน 

3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกชวงวัย 
4. กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสรางโอกาสและความเสมอภาค

ทางการศึกษา 
5. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตางๆ      

ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ทุกภาคสวน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เปาประสงค 
1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได

อยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
2. ผูเรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจพิเศษและ

พ้ืนท่ีชายแดน 
3. หนวยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4. ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงครอบคลุมและเปนธรรม 
5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม และสงเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
6. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล และการ

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน 

แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
                  1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
                 1.2 ยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดลอมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ  
                 1.3 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตาม
แนวตะเข็บชายแดน ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) 
  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
         2.1 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม ทวิศึกษา) 
        2.2 เสริมสรางทักษะกำลังแรงงานท่ีมีศักยภาพตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
       2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะ 
       2.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม            
  3. พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 
            3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การนิเทศการวัดประเมินผลใหกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย ยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
               3.2 สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเปนพลเมือง 
       3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
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  4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและกลุมเปาหมาย 
       4.2 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
 4.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เปนปจจุบันและทัน      
ตอการใชงาน 
   5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
            5.1 สงเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมและนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
       5.2 พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
   6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ                 
   6.2 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
   6. 3  ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานใหเหมาะสมเอ้ือตอการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
   6.4 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
   6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ 

การนำแผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 ไปสูการ

ปฏิบัติใหเกิดผลสำเร็จตามเปาหมาย จำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการจัดการ 

ศึกษาท้ังในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจะรวมขับเคลื่อนและถายทอด

สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาภาคตะวันออก 2 ลงสูแผนพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัด/จังหวัด 

แผนปฏิบัติการดานการศึกษา แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ี ควรจะตองมีการสราง

การรับรู การสื่อสารใหแกบุคลากร ท่ีเก่ียวของไดรับรู เขาใจยุทธศาสตรฯ โดยผานกลไกและเครื่องมือท่ี

กำหนดไวในระดับพ้ืนท่ี อันจะสงผลตอเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูรับบริการหนวยงาน

ทางการศึกษา และสถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล และ

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบรรลุตามเปาหมาย ยุทธศาสตรชาติ "พัฒนาคนในทุกมิติและใน

ทุกชวงวยัใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ" ตอไป 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไป บริบทของพ้ืนท่ี 
1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดตั้งข้ึนตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ขอ 5 ใหมีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 
สิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานท่ีจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประกาศ ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2562 กำหนดใหตั้งอยูเลขท่ี 410/1 ถนนมรุพงษ ตำบลหนาเมือง อำเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   

ใหโอนบรรดาอำนาจหนาท่ีเก่ียวกับขาราชการ กิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ 
หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานท่ีตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค ลงวันท่ี 4 
พฤษภาคม 2560 ไปเปนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ตามประกาศนี้มีจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
จำนวน 5 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดสระแกว โดยกลุมยุทธศาสตรการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาคมีหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 1) แปลงยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดท่ีเชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบาย
และยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และ การพัฒนาดานอ่ืนๆ 
ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพ้ืนท่ี 2) ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และจัดทำ
ดัชนีทางการศึกษาระดับภาค รวมท้ังสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 3) จัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
4) กำกับดูแล ใหขอเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเก่ียวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 5) ศึกษา วิเคราะห ประสาน และจัดระบบการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา      
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 6) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล             
เพ่ือการศึกษา ใหสามารถใชประโยชนรวมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ    
7) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย   
โดยสภาพบริบทของพ้ืนท่ีมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.2 ลักษณะทางกายภาพ 

  1) ขนาดพ้ืนท่ีและอาณาเขต 
  เขตตรวจราชการศึกษาธิการภาค 9 มีการจัดระเบียบการปกครองเปนการปกครอง

สวนภูมิภาคและทองถ่ิน ประกอบดวย 5 จังหวัด 37 อำเภอ 279 ตำบล 2,839 หมูบาน 96 เทศบาล 
224 องคการบริหารสวนตำบล และ 5 องคการบริหารสวนจังหวัด จำแนกเปนรายจังหวัดดังนี้ 

 จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนท่ี 6,338 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 10 อำเภอ ไดแก อำเภอ
เมืองจันทบุรี อำเภอแกงหางแมว อำเภอนายายอาม อำเภอทาใหม อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว อำเภอ
โปงน้ำรอน อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห และอำเภอเขาคิชฌกูฏ มี 76 ตำบล 731 หมูบาน 45 เทศบาล 34 
องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 
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 จังหวัดตราด มีพ้ืนท่ี 2,819 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมือง
ตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอบอไร อำเภอคลองใหญ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะชาง และอำเภอเกาะกูด มี 
38 ตำบล 261 หมูบาน 14 เทศบาล 29 องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

 จังหวัดนครนายก มีพ้ืนท่ี 2,122 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 4 อำเภอ ไดแก อำเภอ
เมืองนครนายก อำเภอองครักษ อำเภอปากพลี และอำเภอบานนา มี 41 ตำบล 408 หมูบาน 6 เทศบาล 39 
องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

 จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนท่ี 4,762 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 7 อำเภอ ไดแก อำเภอ
เมืองปราจีนบุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอบานสราง อำเภอศรีมโหสถ อำเภอนาดี และ
อำเภอกบินทรบุรี มี 65 ตำบล 708 หมูบาน 13 เทศบาล 56 องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการบริหาร
สวนจงัหวัด 

 จังหวัดสระแกว มีพ้ืนท่ี 7,159 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 9 อำเภอ ไดแก อำเภอเมือง
สระแกว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ อำเภอตาพระยา อำเภอ
วัฒนานครอำเภออรัญประเทศ และอำเภอโคกสูง มี 59 ตำบล 731 หมูบาน 16 เทศบาล 66 องคการบริหาร
สวนตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

รูปภาพท่ี 1 กลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9     
 

                 

มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดตอ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และสระบุรี 
ทิศใต     ติดตอ ชายฝงอาวไทย 
ทิศตะวันออก    ติดตอ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทิศตะวันตก    ติดตอ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี 
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1.3 ขอมูลการปกครอง/ประชากร 
 1) เขตการปกครอง  

ตารางท่ี 1 จำนวนพ้ืนท่ีรายจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
จังหวัด พ้ืนท่ี  

(ตร.กม.) 
อำเภอ ตำบล หมูบาน อบจ. เทศบาล 

เมือง 
เทศบาล
ตำบล 

อบต. 

จันทบุรี 6,338 10 76 731 1 5 40 34 
ตราด 2,819 7 38 261 1 1 13 29 
นครนายก 2,122 4 41 408 1 1 5 39 
ปราจีนบุรี 4,762 7 65 708 1 1 12 56 
สระแกว 7,195 9 59 731 1 3 13 66 
รวม 23,236 37 279 2,839 5 11 85 224 

ที่มา : เว็บไซตสำนักงานจังหวัด 

   จากตารางท่ี 1  แสดงใหเห็นวา พ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ี
เรียงลำดับจากมากไปนอยคือ จังหวัดสระแกว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด และจังหวัด
นครนายก 
    พ้ืนท่ีรายจังหวัด เขตตรวจราชการศึกษาธิการภาค 9 มีการจัดระเบียบการปกครอง
เปนการปกครองสวนภูมิภาคและทองถ่ิน ประกอบดวย 5 จังหวัด 37 อำเภอ 279 ตำบล  2,839 
หมูบาน 96 เทศบาล 224 องคการบริหารสวนตำบล และ 5 องคการบริหารสวนจังหวัด จำแนก
เปนรายจังหวัดดังนี้ 
  จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนท่ี 6,338 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 10 อำเภอ ไดแก 
อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแกงหางแมว อำเภอนายายอาม อำเภอทาใหม อำเภอมะขาม อำเภอสอย
ดาว อำเภอโปงน้ำรอน อำเภอขลุง อำเภอแหลมสิงห  และอำเภอเขาคิชฌกูฏ มี 76 ตำบล 731 
หมูบาน 45 เทศบาล 34 องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 
 จังหวัดตราด มีพ้ืนท่ี 2,819 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 7 อำเภอ ไดแก อำเภอ
เมืองตราด อำเภอเขาสมิง  อำเภอบอไร อำเภอคลองใหญ อำเภอแหลมงอบ อำเภอเกาะชาง และ
อำเภอเกาะกูด มี 38 ตำบล 261 หมูบาน 14 เทศบาล 29 องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการ
บริหารสวนจังหวัด 
 จังหวัดนครนายก มีพ้ืนท่ี 2,122 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 4 อำเภอ ไดแก 
อำเภอเมืองนครนายก อำเภอองครักษ อำเภอปากพลี และอำเภอบานนา มี 41 ตำบล 408 หมูบาน 6 
เทศบาล 39 องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 
  จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนท่ี 4,762 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 7 อำเภอ ไดแก 
อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอประจันตะคาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอบานสราง อำเภอศรีมโหสถ 
อำเภอนาดี และอำเภอกบินทรบุรี มี 65 ตำบล 708 หมูบาน 13 เทศบาล 56 องคการบริหารสวนตำบล 
และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

จังหวัดสระแกว  มีพ้ืนท่ี 7,159 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 9 อำเภอ ไดแก อำเภอ  
เมืองสระแกว อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนา
นครอำเภออรัญประเทศ และอำเภอโคกสูง มี 59 ตำบล 731 หมูบาน 16 เทศบาล 66 องคการบริหาร
สวนตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 
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2) ประชากร  
ตารางท่ี 2  แสดงจำนวนประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

  ที่มา : www.dopa.go.th/ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ประชากรในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มี
ประชากรท่ีมีสัญชาติไทยเปนชาย 1,018,178 คน เปนหญิง 1,041,153 คน รวมจำนวนประชากรท่ีมี
สัญชาติไทย 2,059,331 คน เปนประชากรไมไดสัญชาติไทย เปนชาย 9,642 คน เปนหญิง 9,798 คน 
รวมประชากรไมไดสัญชาติไทย 19,440 คน ประชากรรวมท้ังสิ้น 2,078,771 คน จังหวัดท่ีมีประชากร
เรียงลำดับจากมากไปนอยคือ จังหวัดสระแกว  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก 
และจังหวัดตราด 

3) ความหนาแนนของประชากร
ตารางท่ี 3 ความหนาแนนของประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

จังหวัด จำนวนประชากร 
พ้ืนท่ี ความหนาแนน 

(ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) 

จันทบุร ี 535,559 6,338 84 

ตราด 228,536 2,819 81 

นครนายก 260,081 2,122 122 

ปราจีนบุร ี 493,670 4,762 103 

สระแกว 560,925 7,195 78 

จากตารางแสดงใหเห็นวาจังหวัดท่ีมีความหนาแนนมากท่ีสุดเรียงลำดับจากมากไป
นอย ไดแกจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแกว 

จังหวัด 
สัญชาติไทย ไมไดสญัชาติไทย 

รวมท้ังสิ้น 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

จันทบุรี 260,195 271,810 532,005 1,832 1,722 3,554 535,559 

ตราด 108,360 110,647 219,007 4,771 4,758 9,529 228,536 

นครนายก 127,883 130,815 258,698 744 639 1,383 260,081 

ปราจีนบุรี 243,474 249,244 492,718 544 408 952 493,670 

สระแกว 278,266 278,637 556,903 1,751 2,271 4,022 560,925 

รวม 1,018,178 1,041,153 2,059,331 9,642 9,798 19,440 2,078,771 
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4) ขอมูลประชากรชวงอายุ 3-17 ป ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ตารางท่ี 4 ขอมูลประชากรชวงอายุ 3-17 ป ท่ีมีสัญชาติไทยและมีชื่ออยูในทะเบียนราษฎร 

จังหวดั ชวงอาย ุ 
 ณ 31 ธ.ค. 62  ณ 31 ธ.ค. 63 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

จันทบุร ี
 
  

3-5 ป 8,630 8,169 16,799  8,628   8,297   16,925  
6-11 ป 18,983 18,006 36,989  19,168   18,129   37,297  
12-14 ป 9,425 9,111 18,536  9,324   9,164   18,488  
15-17 ป 9,949 9,351 19,300  9,999   9,401   19,400  

รวม 46,987 44,637 91,624  47,119   44,991   92,110  

ตราด 
 
  

3-5 ป 3,512 3,363 6,875  3,818   3,604   7,422  
6-11 ป 7,974 7,485 15,459  8,624   8,236   16,860  
12-14 ป 4,163 3,861 8,024  4,344   3,970   8,314  
15-17 ป 4,190 3,943 8,133  4,408   4,217   8,625  

รวม 19,839 18,652 38,491  21,194   20,027   41,221  

นครนายก 
 
  

3-5 ป 4,067 3,594 7,661  4,105   3,747   7,852  
6-11 ป 8,806 8,135 16,941  8,900   8,238   17,138  
12-14 ป 4,742 4,471 9,213  4,728   4,392   9,120  
15-17 ป 4,912 4,239 9,151  5,138   4,376   9,514  

รวม 22,527 20,439 42,966  22,871   20,753   43,624  

ปราจีนบุร ี
 
  

3-5 ป 8,428 7,853 16,281  8,366   7,764   16,130  
6-11 ป 18,195 17,262 35,457  18,198   17,285   35,483  
12-14 ป 9,086 8,696 17,782  9,200   8,637   17,837  
15-17 ป 9,119 8,570 17,689  9,159   8,785   17,944  

รวม 44,828 42,381 87,209  44,923   42,471   87,394  

สระแกว 
 
  

3-5 ป 9,871 9,337 19,208 10,004 9,471  19,475  
6-11 ป 22,364 21,431 43,795  22,185   21,154   43,339  
12-14 ป 11,370 10,794 22,164  11,250   10,703   21,953  
15-17 ป 11,244 10,385 21,629  11,534   10,756   22,290  

รวม 54,849 51,947 106,796  54,973   52,084   107,057  

ศธภ. 9 
  
  
  

34,508 34,508 32,316 66,824  34,921   32,883   67,804  
76,322 76,322 72,319 148,641  77,075   73,042   150,117  
38,786 38,786 36,933 75,719  38,846   36,866   75,712  
39,414 39,414 36,488 75,902  40,238   37,535   77,773  

รวม  189,030   178,056   367,086   191,080   180,326   371,406  

     ขอมูลจาก  www.dopa.go.th 

จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวา ประชากรชวงอายุ 3 -17 ป ในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
มีประชากรเรียงลำดับจากมากไปนอยคือ จังหวัดสระแกว  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
นครนายก และจังหวัดตราด 
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1.4 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
   1) ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภาคตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีเทือกเขาและท่ีราบสลับภูเขาลูกเตี้ยๆ 
บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกมีเทือกเขาจันทบุรีทอดตัวไปทางตะวันตกจนจรดกับเทือกเขาพนมดงรัก 
ซ่ึงทอดยาวจากเหนือถึงใต เปนเสนแบงอาณาเขต ระหวางไทยกับประเทศกัมพูชา ทางตะวันตกและ
ทางใตติดกับทะเลอาวไทยมีแมน้ำสายสำคัญ ไดแก แมน้ำจันทบุรี แมน้ำตราด แมน้ำระยอง และแมน้ำ
ประแสรซ่ึงไหลลงสูทะเลอาวไทย ชายฝงทะเลท่ีเรียบยาว โคงเวา ทองทะเลตะวันออกเต็มไปดวยกลุม
เกาะนอยใหญหลายแหงท่ีสำคัญไดแก เกาะชาง เกาะหมาก เกาะกูด ในจังหวัดตราด เกาะเสม็ด เกาะ
มัน จังหวัดระยองเกาะลาน เกาะสีชัง ในจังหวัดชลบุรีสวนบริเวณปากแมน้ำเปนพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีอุดม
สมบูรณ ซ่ึงเกิดจากการทับถมของตะกอนโคลนตมท่ีแมน้ำสายตาง ๆ พัดพามา เปนบริเวณท่ีมี
ความสำคัญตอระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในภูมิภาคตะวันออกจากสภาพภูมิศาสตร ภูมิอากาศ 
ความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีและทองทะเลท่ีกวางใหญ ประชากร  จึงประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ไดแก 
สวนผลไม เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด สับปะรด สวนยางพาราท่ีนำพันธุมาจากภาคใต มีการทำประมง
ชายฝง ประมงน้ำจืด จำหนายอาหารทะเลสดรวมท้ังอาหารแปรรูปตาง ๆ มีโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรม 304 ซ่ึงเปนแหลงอุตสาหกรรมหนักท่ีเปนแหลงผลิตสิ้นคาแปรรูป วัตถุดิบ เพ่ือใชใน
ประเทศและสงออกซ่ึงเปนตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเปนแหงสรางรายไดสรางงาน สรางเงิน ใหกับ
ประชาชนและประเทศ อีกท้ังเปนแหลงรวมแรอัญมณีท่ีมีคาของประเทศรวมไปถึงการเปนผูสงออกราย
ใหญของโลกดวย ลักษณะโดยรวมมีรายละเอียดของจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ดังนี้ 
       1.1.1) จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยูในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย 
เปนเมืองท่ีอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติท้ังในดิน และในน้ำมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ี
เอ้ืออำนวยตอการทำการเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไมท่ีข้ึนชื่อของจังหวัด ไดแก ทุเรียน เงาะ 
มังคุด ลองกอง    และพืชผลทางการเกษตรอ่ืน ๆ เชน พริกไทยและยางพารา สวนบริเวณชายฝงก็มีทำ
การประมง จึงเปนเมืองท่ีอุดมสมบูรณไปดวยอาหารทะเลนานาชนิด และในอีกแงมุมหนึ่ง จันทบุรีคือ
ศูนยกลางธุรกิจดานอัญมณีท่ีมีชื่อเสียงแพรหลายไปท่ัวโลก เปนแหลงรวมชางฝมือในการเจียระไน     
อัญมณีและทำเครื่องประดับตาง ๆ ท้ังยังมีสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแหง และมี
แหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจมากมายท้ัง ศาสนสถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุ จึงทำใหจันทบุรี
เปนจังหวัดทองเท่ียวท่ีสำคัญอีกแหงหนึ่งของประเทศในปจจุบัน จันทบุรีอยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 
245 กิโลเมตร  
       1.1.2) จังหวัดตราด เปนจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทยติด
กับประเทศกัมพูชาโดยมีเขาบรรทัดเปนพรมแดนธรรมชาติ มีเกาะเล็กเกาะใหญอยู  52 เกาะ
ประกอบดวยสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามอาทิเชน หาดทรายสีขาวยาวและแนวปะการัง อีกท้ังเปน
จังหวัดท่ีมีผลไมหลากหลาย เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง และเปนเขตการประมง ตราดยังเปน
แหลงอัญมณีท่ีสำคัญมีการขุดพบ “พลอยแดง” หรือ “ทับทิมสยาม” ในเขตอำเภอบอไรเม่ือป พ.ศ. 2514 
จังหวัดตราดอยูหางจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร  
       1.1.3) จังหวัดนครนายก เปนเมืองท่ีมีขนาดไมใหญ เงียบสงบเหมาะกับการอยู
อาศัย จัดประชุมสัมมนา และทองเท่ียวพักผอน เปนเมืองในฝนใกลกรุงเทพฯ ซ่ึงมีแหลงทองเท่ียว
มากมายท้ังทางธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมถึงมีกิจกรรมท่ีสามารถทำไดท้ังครอบครัว สภาพพ้ืนท่ี
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โดยท่ัวไปเปนท่ีราบอยูในหุบเขาตอนเหนือทางตะวันออกเปนเนินสูงและปาเขาติดตอกับเขาดงพญาเย็น 
สวนทางตอนกลางและตอนใตเปนท่ีราบลุมภูเขาท่ีสำคัญคือเขาใหญ เขาเขียว เขาชะโงกและเขา
นางรอง เปนตน ซ่ึงเปนแหลงตนน้ำลำธารและน้ำตกท่ีสวยงามหลายแหง เชน น้ำตกวังตะไคร น้ำตก
นางรอง น้ำตกสาริกา ฯลฯ 
       1.1.4) จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของภาคกลาง เปนอีกจังหวัด
หนึ่งท่ีมีทรัพยากรในดานการทองเท่ียวมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผืนปามรดกโลกของ
อุทยานแหงชาติเขาใหญและอุทยานแหงชาติทับลาน ซ่ึงเปนแหลงตนน้ำลำธารและน้ำตกท่ีสวยงาม
หลายแหง เชน น้ำตกเหวนรก น้ำตกตะครอ น้ำตกธารรัตนา น้ำตกธารทิพย น้ำตกสาวนอย ฯลฯ ท่ี
นับเปนสมบัติล้ำคาในดานของทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังของประเทศและของโลก เดิมปราจีนบุรีเปน
จังหวัดใหญ มีพ้ืนท่ีกวางขวางเปนอันดับ 6 ของประเทศ แตภายหลังไดมีการแยกจังหวัดออกจาก
มณฑลปราจีน ตั้งเปนจังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทราและในป พ.ศ. 2536 ก็ไดมีพระราชบัญญัติแยก
พ้ืนท่ีบางอำเภอออกจากจังหวัดปราจีนบุรีอีกครั้งแลวตั้งเปนจังหวัดสระแกว จังหวัดปราจีนบุรีจึงมี
ขนาดเทากับในปจจุบันนับแตนั้นมา  
       1.1.5) จังหวัดสระแกว เปนจังหวัดชายแดนตะวันออก แมวาเปนจังหวัดคอนขาง
ใหมซ่ึงแยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรี แตก็เกาแกมากดวยอารยธรรมโบราณ โดยจะเห็นไดจากกลุม
ปราสาทโบราณท่ีมีมากมายกระจายอยู ท่ัวจังหวัด เชน ปราสาทสดอกกอกธม ปราสาทเขานอย 
ปราสาทเขาโลน ฯลฯ และโบราณวัตถุท่ีหลงเหลือบอกเลาเรื่องราว ประวัติศาสตร ความรุงเรืองของ
แผนดินในอดีตใหแกคนรุนหลัง นอกจากแหลงโบราณสถานท่ีนาศึกษาทางประวัติศาสตรแลว จังหวัด
สระแกวยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ เชน อุทยานแหงชาติปางสีดา ท่ีเปนท่ีรูจักกันดี ในบรรดา
ผูรักธรรมชาติและอุทยานแหงชาติตาพระยา อุทยานแหงชาติแหงใหม ท่ีมีแนวเขตติดตอระหวางไทย
กับกัมพูชา ซ่ึงเปนผืนปาท่ีเชื่อมตอกัน ทำใหเปนเขตท่ีมีการเชื่อมโยงของสัตวปาไปมาระหวางประเทศ
อยางนาสนใจ จังหวัดสระแกวยังมีประติมากรรมมหัศจรรยทางธรรมชาติใหนักทองเท่ียวชมและศึกษา
อยางเชน "ละลุ" ท่ีมีลักษณะแปลกตาต้ังอยูสุดชายแดนอรัญประเทศ เปนประตูบานใหญท่ีเปดไปสู
ประเทศกัมพูชา เชื่อมการคมนาคมและการทองเท่ียวระหวางประเทศใหเปนเสนทางเดียวกัน ชาวไทย
และชาวเขมรมีการขามฝงเพ่ือคาขายสินคาและทองเท่ียวกันเปนประจำ จึงทำใหท่ีนี่มีสีสัน ผูคน
หลากหลายเผาพันธุ มีเสนหนามอง มีตลาดโรงเกลือท่ีเต็มไปดวยของแปลกราคาถูกและสินคามือสอง
จากนานาประเทศเพ่ือนบาน  
  โดยรวมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในปจจุบัน จังหวัดจันทบุรี เปนศูนยกลาง
การคาอัญมณีขนาดใหญและมีความโดดเดนดานการทองเท่ียวชุมชน จังหวัดตราดมีสถานท่ีทองเท่ียว
ทางทะเลท่ีสำคัญและยังมีแนวโนมท่ีจะสรางสนามบินพาณิชย เพ่ือเชื่อมตอการคาการลงทุนกับประเทศ
เพ่ือนบานอีกดวยเพ่ือรองรับ 3 จังหวัด ไดแก สระแกว จันทบุรี และตราด มีชายแดนติดตอกับประเทศ
กัมพูชา มีดานชายแดนและจุดผอนปรนท่ีเปนดินแดนการคาชายแดนฝงกัมพูชาและมีการคาชายแดน
สูงเปนอันดับ 1 ของการคาชายแดนฝงกัมพูชา สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี เปนจังหวัดท่ีมีนิคม
อุตสาหกรรมแหงเดียวในกลุมจังหวัดและมีเขตอุทยานแหงชาติมีธรรมชาติท่ีสวยงามและพ้ืนท่ีทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมทราวดีและจังหวัดนครนายกเปนเมืองแหงการทองเท่ียวเชิงนิเวศสงบ ท่ีอยูใกล
กรุงเทพมหานคร 
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2) ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยท่ัวไป ไดรับอิทธิพลจากลม
ทะเลพัดผานตลอดเวลา อากาศเย็นสบายตลอดปมีฝนตกชุกในฤดูฝน ไมรอนจัดเนื่องจากอยูติดกับ
ทะเลและไมหนาวเย็น ความชื้นในอากาศสูง สภาพอากาศเปนไปตามฤดูกาล 

1.5 ขอมูลเศรษฐกิจ 
  ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (GPP per capita) เปนขอมูลรายไดประชาชาติระดับจังหวัด
ท่ีสามารถอธิบายภาพรวมดานเศรษฐกิจของจังหวัด เนื่องจากเปนการประมวลผลรวมรายไดท่ีมาจาก
กิจกรรมการผลิตท้ังหมดท่ีดำเนินการอยูในพ้ืนท่ีของจังหวัด โดยใชพ้ืนฐานแนวความคิดท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกันกับการจัดทำผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ผลิตภัณฑ
มวลรวมจังหวัด (GPP) คือมูลคาเพ่ิมหรือผลตอบแทนปจจัยการผลิตสินคา และบริการในรอบระยะเวลา 
1 ปปฏิทินเปนเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจท่ีสำคัญซ่ึงอธิบายภาพรวมดานเศรษฐกิจของจังหวัด รวมท้ังแสดง
ใหทราบถึงโครงสรางการผลิตดานเศรษฐกิจของจังหวัด ซ่ึงมูลคาสูงสุด 10 อันดับแรกสวนใหญอยูใน
พ้ืนท่ีภาคตะวันออก เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ยกเวน จังหวัดภูเก็ตซ่ึงอยูในภาคใต โดย
สวนใหญเปนจังหวัดท่ีมีการผลิตจากภาคนอกเกษตร โดยสาขาท่ีสำคัญ ไดแก สาขาการผลิตสินคา
อุตสาหกรรม สาขาการขายสงและการขายปลีกฯ สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย สาขา
การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคาสาขาท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร และสาขาขอมูลขาวสารและการ
สื่ อสาร โดยจั งหวัด ท่ี มี มูลค าผลิตภัณ ฑ จั งหวัดตอหั วสู งสุ ด  10 อันดับแรก ได แก  ระยอง 
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
และสระบุรี สวนจังหวัดท่ีมีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดตอหัวต่ำสุด 10 อันดับ สวนใหญอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังจังหวัดแมฮองสอน ซ่ึงอยูในภาคเหนือ และจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงอยูภาคใต 
โดยทุกจังหวัดมีผลผลิตหลักจากภาคเกษตร ซ่ึงมีความไมแนนอน ท้ังดานปริมาณผลผลิตและราคา 
ประกอบกับการผลิตภาคนอกเกษตรตาง ๆ โดยเฉพาะการผลิตสินคาอุตสาหกรรมยังไมกระจายตัว
มายังพ้ืนท่ีเหลานี้ ทำใหขนาดเศรษฐกิจโดยรวมมีระดับต่ำ โดยเรียงจากลำดับต่ำสุด ไดแก แมฮองสอน 
ยโสธร หนองบัวลำภู นราธิวาส มุกดาหาร สกลนคร อำนาจเจริญ บุรีรัมย บึงกาฬ และชัยภูมิ สำหรับ
จังหวัดระยอง เปนจังหวัดท่ีมีผลิตภัณฑจังหวัดตอหัวสูงท่ีสุดท่ี 1,067,449 บาทตอป สวนใหญมาจาก
การผลิตภาคนอกเกษตร ไดแก อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปโตรเลียม การผลิตเคมีภัณฑและผลิตภัณฑ
เคมีและการผลิตผลิตภัณฑยางและผลิตภัณฑพลาสติก รวมท้ัง สาขาการทำเหมืองแรฯ โดยเฉพาะ การ
ผลิตปโตรเลียม ไดแก น้ำมันดิบและกาซธรรมชาติ ขณะท่ีจังหวัดแมฮองสอน มีคาผลิตภัณฑจังหวัดตอ
หัวต่ำท่ีสุดท่ี 58,370 บาทตอปสวนใหญเปนการผลิตจากภาคการเกษตร คาความแตกตางระหวาง
จังหวัดระยองกับ จังหวัดแมฮองสอนมีความแตกตางกัน 18.3 เทา ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (GPP per 
capita) ป 2561 ของจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ป 2561 เรียงตามลำดับได
ดังนี้ 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566                                                                  หนา | 9  
 

 

ตารางท่ี 5 ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (Gross Provincial Product : GPP) ป 2561 ของจังหวัดในพ้ืนท่ี 
               รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เรียงลำดับจากมากไปนอย 
 

ลำดับ จังหวัด บาท/ป จัดลำดับระดับประเทศ 

1 ปราจีนบรุี 513,789 4 

2 จันทบุรี 217,393 15 

3 ตราด 161,322 22 

4 นครนายก 116,717 36 

5 สระแกว 80,716 56 

        ที่มา : สำนกังานสภาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
   

จากตารางท่ี 5 ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (GPP per capita) ป  2561 จังหวัดท่ีมี
ผลิตภัณฑจังหวัดตอหัวสูงในภาพรวมท้ังประเทศสวนใหญอยูในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก เขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล สวนจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ท่ีมีผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว
เรียงลำดับจากมากไปนอยไดแก  จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก 
และจังหวดัสระแกว ตามลำดับ 

  1.6 ดัชนคีวามกาวหนาของการพัฒนาคน 

ตารางท่ี 6 การจัดลำดับดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) จำแนกดัชนียอยและจังหวัด ป 2560 กับ ป 2562 

 
 
 

จากตารางท่ี  6 แสดงค าเปรียบ เทียบดัชนีความก าวหน าของคน (Human 
Achievement Index – HAI) ระหวางป 2560 กับป 2562 แสดงใหเห็นวามีคาคะแนนและลำดับท่ี
เปลี่ยนแปลงไมคงท่ี อาจเนื่องจากจังหวัดอ่ืน ๆ มีการพัฒนาความกาวหนาของคนในแตละดานสงผลให

ที่มา: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดัชนีความกาวหนาของคน ป 2562  
(https://www.nesdc.go.th/ewt dl link.php?nid=5628&filename=gross regional) 
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คะแนนเพ่ิมข้ึนจึงสงผลกระทบกับจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้  1) 
จังหวัดจันทบุรีมีคาดัชนีความกาวหนาของคนในป 2560 อยูในลำดับท่ี 23 สวนในป 2562 อยูในลำดับ
ท่ี 30 มีลำดับท่ีลดลง 2) จังหวัดตราดมีคาดัชนีความกาวหนาของคนในป 2560 อยูในลำดับท่ี 17 สวน
ในป 2562 อยูในลำดับท่ี 11 มีลำดับท่ีเพ่ิมข้ึน 3) จังหวัดนครนายก มีคาดัชนีความกาวหนาของคนในป 
2560 อยูในลำดับท่ี 20 สวนในป 2562 อยูในลำดับท่ี 27 มีลำดับท่ีลดลง 4) จังหวัดปราจีนบุรี มีคา
ดัชนีความกาวหนาของคนในป 2560 อยูในลำดับท่ี 15 สวนในป 2562 อยูในลำดับท่ี 18 มีลำดับท่ี
ลดลง และ 5) จังหวัดสระแกว มีคาดัชนีความกาวหนาของคนในป 2560 อยูในลำดับท่ี 67 สวนในป 
2562 อยูในลำดับท่ี 64 มีลำดับท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเรียงจังหวัดท่ีมีลำดับท่ีดีกวาในป 2562 ไดดังนี้ จังหวัด
ตราด ลำดับท่ี 11 จังหวัดปราจีนบุรี ลำดับท่ี 18 จังหวัดนครนายก ลำดับท่ี 27 จังหวัดจันทบุรี ลำดับท่ี 
30 และจังหวดัสระแกว ลำดับท่ี 64 
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2.ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
2.1 จำนวนสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา/ศูนย ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค 9  
ตารางท่ี 7 จำนวนสถานศึกษาในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9           
                ปการศึกษา 2563    

อางอิงขอมูลจากสำนกังานศึกษาธกิารจงัหวดัทั้ง 5 จังหวัด  ณ ตุลาคม 63 

สังกัด/หนวยงาน จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว รวม 

รวมท้ังส้ิน (แหง) 396 227 282 482 393 1,780 

1. กระทรวงศึกษาธิการ 250 153 168 292 311 1,174 

1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 213 124 143 253 278 1,011 

   1) สพป.1 82 106 131 119 145 583 

   2) สพป.2 106 - - 113 118 337 

   3) สพม. 23 16 11 19 14 83 

   4) ศูนยการศึกษาพิเศษ 2 1 1 1 1 6 

   5) โรงเรียนโสตศึกษา - - - 1 0 1 

   6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 49   1 -   1 

1.2 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 

20 19 15 25 18 97 

   1) ในระบบ 20 8 15 25 8 76 

   2) นอกระบบ - 11 - 0 10 21 

1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 7 3 6 7 6 29 

   1) อาชีวศึกษาภาครัฐ 4 3 3 4 3 17 

   2) อาชีวศึกษาภาคเอกชน 3 - 3 3 3 12 

1.4 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
  

10 7 4 7 9 37 

2. สวนราชการอื่น 146 74 114 190 82 606 

2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
  

4 1 5 3 4 15 

   1) โรงเรียนสาธิต 1 - 2 0  3 

   2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล 3 - 2 3 3 11 

   3) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน - - 1 0  1 

   4) วิทยาลัยชุมชน - 1 - 0 1 2 

   5) อื่นๆ โปรดระบุชือ่ - - - 0  - 

2.2 สำนักงานตำรวจแหงชาติ (โรงเรียน ตชด.) 6 2  0 8 16 

2.3 กระทรวงมหาดไทย (มท.)  -     

1) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 133 69 108 185 69 564 

   1.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 123 66 105 170 50 514 

   1.2) โรงเรียนเทศบาล 10 2 3 9 8 32 

   1.3) โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจงัหวัด - 1 - 6 11 18 

2.4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ - 1 - 1 1 3 

2.5 กระทรวงกลาโหม - - 1 - - 1 

2.6 กระทรวงสาธารณสุข : ว.พยาบาลพระปกเกลา
         

2 - - 1 - 3 

2.7 กระทรวงวัฒนธรรม : วิทยาลัยนาฏศิลปจนัทบุร ี 
 

1 - - - - 1 

2.8 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา - 1 - - - 1 
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2.2 จำนวนนักเรียน/นักศึกษา 
ตารางท่ี 8  จำนวนนักเรียน/นกัศึกษารายจังหวัดในพ้ืนท่ีของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปการศึกษา 2563          

สังกัด/หนวยงาน จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว รวม 
รวมท้ังสิ้น (คน) 111,762 44,269 53,095 108,267 100,170 417,563 
1. กระทรวงศึกษาธิการ  86,366   40,280   43,576   91,201   78,469   339,892  
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

  
 58,947   30,718   28,893   49,414   53,807   221,779  

    1) สพป.1  18,908   20,717   19,353   19,358   22,880   101,216  
    2) สพป.2  21,422   -     -     15,565   21,300   58,287  
    3) สพม.  17,717   9,463   9,386   14,153   9,351   60,070  
    4) ศูนยการศึกษาพิเศษ  900   232   154   109   276   1,671  
    5) โรงเรียนโสตศึกษา  -     -   -     229   -     229  
    6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 49   306   -       306  
1.2 สำนักงานคณะกรรมการสงเสรมิ

  
 17,693   3,838   5,877   24,727   10,676   62,811  

    1) ในระบบ  17,693   3,838   5,877   24,727   10,676   62,811  
    2) นอกระบบ  -     -     -     -      -    
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) 

 5,902   3,074   5,761   11,011   6,850   32,598  

    1) อาชีวศึกษาภาครัฐ  5,154   3,074   4,079   8,857   6,281   27,445  
    2) อาชีวศึกษาภาคเอกชน  748   -     1,682   2,154   569   5,153  
1.4 สำนักงานสงเสรมิการศึกษานอก

 
 

 3,824   2,650   3,045   6,049   7,136   22,704  
2. สวนราชการอ่ืน  25,396   3,989   9,519   17,066   21,701   77,671  
2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา 

   
 12,022   117   3,203   4,771   1,284   21,397  

    1) โรงเรียนสาธิต  438   -     1,552   -      1,990  
    2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล  11,584   -     N/A   4,771   1,097   17,452  
    3) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  -     -     1,651   -      1,651  
    4) วิทยาลัยชุมชน  -     117   -     -     187   304  
    5) อ่ืนๆ โปรดระบุช่ือ  -     -     -     -      -    
2.2 สำนักงานตำรวจแหงชาติ 

  
 632   123   -     -     903   1,658  

2.3 กระทรวงมหาดไทย (มท.)       
1) กรมสงเสริมการปกครองสวน

 
 11,511   3,713   4,616   12,133   19,485   51,458  

   1.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  6,105   2,384   2,945   5,970   13,942   31,346  
   1.2) โรงเรียนเทศบาล  5,406   1,209   1,671   4,126   5,543   17,955  
   1.3) โรงเรียนสังกัดองคการบรหิาร

 
 -     120   -     2,037  -  2,157  

2.4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  -     36   32   69   29   166  
2.5 กระทรวงกลาโหม  -     -     1,668   -     -     1,668  
2.6 กระทรวงสาธารณสขุ : ว.พยาบาล

  
      

ศพด.ว.พยาบาล 621  -   -  93  -     714  
2.7 กระทรวงวัฒนธรรม : วิทยาลยั
นาฏศิลปจันทบุร ี

610  -   -  0  -     610  

2.8 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  -   1   181   -   -  182 
      อางอิงขอมูลจากสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ ต.ค. 63 
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2.3 จำนวนครู/ผูสอน 

ตารางท่ี 9 จำนวนครู/ผูสอนรายจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปการศึกษา 2563    

สังกัด จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว รวม 

รวมท้ังส้ิน (คน) 7,157 2,605 3,117 5,452 5,925  24,256  
1. กระทรวงศึกษาธิการ 5,519 2,358 2,467 4,548 5,132  20,024  
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

4,131  1,898   1,807  2918  4,582   15,336  

   1) สพป.1 1,734  1,271   1,252  1013  1,905   7,175  
   2) สพป.2 1,353  -   -  916  1,685   3,954  
   3) สพม. 974  600   532  872  933   3,911  
   4) ศูนยการศึกษาพิเศษ 70  27   23  59  59   238  
   5) โรงเรียนโสตศึกษา 0  -   -  58  -     58  
   6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 49 0  31   -     31  
1.2 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 996  237   327  1128  407   3,095  
   1) ในระบบ 996  237   327  1128  407   3,095  
   2) นอกระบบ 0  -   -  0   -  
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 273  197   264  385  88   1,207  
   1) อาชีวศึกษาภาครัฐ 215  197   200  325  38   975  
   2) อาชีวศึกษาภาคเอกชน 58  -   64  60  50   232  
1.4 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

119  26   69  117  55   386  

2. สวนราชการอื่น 1,638 247 650 904 793  1,620  
2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) 

669  9   267  105   1,050  

   1) โรงเรียนสาธิต 48   146  0   194  
   2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล 621  -   N/A  105  129   855  
   3) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 0  -   121  0   121  
   4) วิทยาลัยชุมชน 0  9   -  0  26   35  
   5) อื่นๆ โปรดระบุชื่อ 0  -   -  0   -  
2.2 สำนักงานตำรวจแหงชาติ (โรงเรียน ตชด.) 79  22   -  0  94   195  
2.3 กระทรวงมหาดไทย (มท.)       
1) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 749 206 204 764 689  2,612  
   1.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 312  139   120  419  125   1,115  
   1.2) โรงเรียนเทศบาล 437  52   84  215  240   1,028  
   1.3) โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 0  15   -  130  324   469  
2.4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 0  10   8  10  10   38  
2.5 กระทรวงกลาโหม 0  -   171  0  -     171  
2.6 กระทรวงสาธารณสุข : ว.พยาบาลพระปกเกลา
จันทบุรี ,ศพด.ว.พยาบาล 

74  -   -  25  -     99  

2.7 กระทรวงวัฒนธรรม : วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 67  -   -  0  -     67  
อางอิงขอมูลจากสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ ต.ค. 63 
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2.4 จำนวนหองเรียน 
 

ตารางท่ี 10  จำนวนหองเรียนแตละจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปการศึกษา 2563   

สังกัด จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว รวม 

รวมท้ังส้ิน (หอง) 5,021 1,833 2,541 4,645 4,632  18,672  
1. กระทรวงศึกษาธิการ 3,808 1,672 2,200 4,178 3,965  15,823  
1.1 สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) 2,675 1,405 1,553 2,830 3,283  11,746  
   1) สพป.1 1,019  1,081   1,262  1218  1,617   6,197  

   2) สพป.2 1,065  -   -  1056  1,197   3,318  

   3) สพม. 549  313   286  416  463   2,027  
   4) ศูนยการศึกษาพิเศษ 42  11   5  109  6   173  
   5) โรงเรียนโสตศึกษา 0  -   -  31  -     31  
   6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห 49   15   -  0   15  
1.2 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 548 133 236 731 352  2,000  
   1) ในระบบ 548  133   236  731  352   2,000  
   2) นอกระบบ 0  -   -  0   -  
1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 283 134 330 422 239  1,408  
   1) อาชีวศึกษาภาครัฐ 223  134   247  347  190   1,141  
   2) อาชีวศึกษาภาคเอกชน 60  -   83  75  49   267  
1.4 สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

302  -   81  195  91   669  

2. สวนราชการอื่น 1,213 161 341 467 667  1,166  
2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) 

603 12 127 40 105  887  

   1) โรงเรียนสาธิต 22  -   74  0   96  
   2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล 581  -   N/A  40  91   712  
   3) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 0  -   53  0   53  
   4) วิทยาลัยชุมชน 0  12   -  0  14   26  
   5) อื่นๆ โปรดระบุชื่อ 0  -   -  0   -  
2.2 สำนักงานตำรวจแหงชาติ (โรงเรียน ตชด.) 58  17   -  0  95   170  
2.3 กระทรวงมหาดไทย (มท.)       
1) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 513 126 161 419 464  1,683  
   1.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 299  80   105  170  100   754  
   1.2) โรงเรียนเทศบาล 214  40   56  174  168   652  
   1.3) โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 0  6   -  75  196   277  
2.4 สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 0  6   5  6  3   20  
2.5 กระทรวงกลาโหม 0  -   48  0  -     48  
2.6 กระทรวงสาธารณสุข : ว.พยาบาลพระปกเกลา
จันทบุรี ,ศพด.ว.พยาบาล 

18  -   -  2  -     20  

2.7 กระทรวงวัฒนธรรม : วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 21  -   -  0  -     21  
อางอิงขอมูลจากสำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ ต.ค. 63 
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2.5 สัดสวนนักเรียน/นักศึกษา ตอหองเรียน 
 

   ตารางท่ี 11  สัดสวนผูเรียนตอหองเรียนแตละจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปการศึกษา 2563 
 

หนวยงาน/จังหวัด จำนวนนักเรียน/
นักศึกษา 

จำนวนหองเรียน สัดสวนนักเรียน : 
หองเรียน 

ศธภ. 9 420,183 18,784 22 :1 

จันทบุรี 123,273 5,021 25 : 1 

ตราด 44,020 2,033 22 : 1 

นครนายก 53,282 2,553 20 : 1  

ปราจีนบุรี 108,267 4,645 23 : 1 

สระแกว 91,341 4,532 20 : 1 

  

2.6 สัดสวนนักเรียน/นักศึกษา ตอครู 
 

ตารางท่ี 12  สัดสวนนักเรียนตอครูแตละจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปการศึกษา 2563 

 หนวยงาน/
จังหวัด 

จำนวนนักเรียน/
นักศึกษา 

จำนวนครู/ผูสอน สัดสวนนักเรียน : ครู 

ศธภ. 9 420,183 24,104 17 : 1 

จันทบุรี 123,273 7,153 17 : 1 

ตราด 44,020 2,563 17 : 1 

นครนายก 53,282 3,136 16 : 1 

ปราจีนบุรี 108,267 5,452 20 : 1 

สระแกว 91,341 5,800 16 : 1 
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    2 .7 จำนวนรอยละผูเรียนตอประชากรรายอายุ 3-17 ป ในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 13 รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ 3-17 ป 

กลุมอายุ พ้ืนท่ี จำนวนประชากร จำนวนนักเรียน 
รอยละนักเรียน/

ประชากร 

3 - 5 ป 

สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 

69,055 56,733 82.16 

6 - 11 ป 150,627 152,469 101.22 

12 -14 ป 76,060 74,859 98.42 

15 - 17 ป 111,129 61,581 55.41 

3 - 5 ป 

จังหวัดจันทบุร ี

17,422 16,201 92.99 

6 - 11 ป 37,443 40,886 109.20 

12 -14 ป 18,705 18,174 97.16 

15 - 17 ป 19,581 14,431 73.70 

3 - 5 ป 

จังหวัดตราด 

7,989  7,501  93.89 

6 - 11 ป 16,612  18,082  108.85 

12 -14 ป 8,259  9,134  110.59 

15 - 17 ป 8,751  5,154  58.90 

3 - 5 ป 

จังหวัดนครนายก 

7,957 5,930 74.53 

6 - 11 ป 17,201 17,509 101.79 

12 -14 ป 9,121 9,167 100.50 

15 - 17 ป 9,086 8,537 93.96 

3 - 5 ป 

จังหวัดปราจีนบุร ี

16,479 14,192 86.12 

6 - 11 ป 35,576 38,934 109.44 

12 -14 ป 17,811 20,692 116.18 

15 - 17 ป 17,729 19,596 110.53 

3 - 5 ป 

จังหวัดสระแกว 

19,208 12,909 67.21 

6 - 11 ป 43,795 37,058 84.62 

12 -14 ป 22,164 17,692 79.82 

15 - 17 ป 55,982 13,863 24.76 

ท่ีมา :   1.ขอมูลจำนวนประชากรจาก  www.dopa.go.th ณ 31 ธ.ค. 62 

2.ขอมูลจำนวนนักเรียนอางอิงจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดท้ัง 5 จังหวัด ณ ต.ค. 63 
       จากตารางท่ี 13  แสดงใหเห็นวารอยละผูเรียนกลุมอายุ 6-17 ป มีอัตราสัดสวนผูเรียน
มากกวารอยละ 100 เนื่องจากอาจเปนเพราะสาเหตุการยายถ่ินฐานตามบิดามารดาจากจังหวัดอ่ืนเขา
มาเรียนในจังหวัดพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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2.8 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 
ตารางท่ี 14 โรงเรียนสังกัด สพฐ. แยกตามขนาดของโรงเรียน 

ขนาด 
โรงเรียน 

จนัทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ี สระแกว 

รวม 
 ส

พป
.จ

บ.
1 

 ส
พป

.จ
บ.

2 

สพ
ม.

 1
7 

 ส
พป

.ต
ร.

 

สพ
ม.

17
 

 ส
พป

.น
ย.

 

สพ
ม.

7 

 ส
พป

.ป
จ.

1 

 ส
พป

.ป
จ.

2 

สพ
ม.

 7
 

 ส
พป

.ส
ก.

1 

 ส
พป

.ส
ก.

2 

สพ
ม.

7 

เล็ก  41 34 5 40 10 76 6 68 62 10 72 66 4 494 
กลาง  37 65 6 72 4 51 2 44 50 6 67 69 4 477 
ใหญ  2 7 8 7 2 3 2 6 1 2 5 1 - 46 
ใหญพิเศษ  2 - 4 3 - 1 1 1  1 - - - 13 
 

หมายเหตุ :  ใชเกณฑ สพม.การแบงขนาดโรงเรียน มี 4 ขนาด ดังนี้  
      1. ขนาดเล็ก จำนวน 1 - 499 คน  
      2. ขนาดกลาง จำนวน 500 - 1,499 คน  
      3. ขนาดใหญ จำนวน 1,500 - 2,499 คน  
      4. ขนาดใหญพิเศษ จำนวน 2,500 คนข้ึนไป  

2.9 ปการศึกษาเฉล่ียของคนไทย 
ตารางท่ี 15 จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยจำแนกตามกลุมอายุและจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
                สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ป พ.ศ. 2562  (หนวย : ป) 

จังหวัด 
ชวงอายุ 

15 ปข้ึนไป 15 – 39 ป 40 – 59 ป 60 ป ข้ึนไป 

จันทบุรี 8.26 10.72 7.51 4.95 

ตราด 7.98 10.07 7.22 4.73 

นครนายก 8.52 10.53 8.38 5.54 

ปราจีนบรุี 9.06 11.22 8.55 5.61 

สระแกว 7.63 10.41 6.82 4.32 

รวมเฉล่ีย 8.29 10.59 7.70 5.03 

(ที่มา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)  https://data.go.th .สืบคนเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563) 
 

จากตารางท่ี 15 แสดงใหเห็นวาจำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยจำแนกตาม
กลุมอายุและจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ป พ.ศ. 2562 เรียงลำดับตามชวง
อายุ 15 – 39 ป จะมีปการศึกษารวมเฉลี่ยท่ี 10.59 ป ชวงอายุ 40-59 ป การศึกษาเฉลี่ยอยูท่ี 7.70 ป 
และชวงอายุ 60 ปข้ึนไป ปการศึกษาเฉลี่ยอยูท่ี 5.03 ป  ซ่ึงสามารถเรียงลำดับปการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป รายจังหวัดเรียงลำดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 1) จังหวัดปราจีนบุรี ป
การศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปมากท่ีสุด 9.06 ป (ลำดับท่ี 10 ของประเทศ) 2) จังหวัด
นครนายก ปการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป รายจังหวัด อยูท่ี 8.52 ป (ลำดับท่ี 21 ของ
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ประเทศ) 3) จังหวัดจันทบุรี ปการศึกษาเฉลี่ยรายจังหวัด อยูท่ี 8.26 ป (ลำดับท่ี 31 ของประเทศ) 4) 
จังหวัดตราด ปการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป รายจังหวัด อยูท่ี 7.98 ป (ลำดับท่ี 43 ของ
ประเทศ) และ 5) จังหวัดสระแกว การศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป รายจังหวัด อยูท่ี 7.63 ป 
(ลำดับท่ี 58 ของประเทศ) 

 

  2.10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตกิารศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (O-Net) 

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ยอนหลัง 3 ป ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ระหวางปการศึกษา 2560-2562 มีคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี ้
ตารางท่ี 16   คาสถิติพ้ืนฐานภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                     
               ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

รายการ 

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  
เฉล่ีย
รวม
ทุก
วิชา 

2560 2561 2562 
เฉล่ีย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉล่ีย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉล่ีย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉล่ีย
รวม 

 

ประเทศ 46.58 55.90 49.07 50.52 36.34 39.24 34.42 36.67 37.12 37.50 32.90 35.84 39.12 39.93 35.55 38.20 40.31 

ศธภ.9 46.78 56.67 49.77 51.07 35.51 38.72 33.89 36.04 37.17 37.87 33.17 36.07 38.84 39.93 35.40 38.06 40.31 

จันทบุร ี 49.49 59.30 52.02 53.60 39.31 42.12 37.63 39.69 40.30 42.42 36.14 39.62 40.48 41.63 37.96 40.02 43.23 

ตราด 48.61 59.46 51.89 53.32 36.01 40.36 34.43 36.93 38.92 40.58 35.23 38.24 39.59 42.06 36.72 39.46 41.99 

นครนายก 45.72 55.54 48.69 49.98 35.00 37.65 32.29 34.98 37.85 37.50 32.38 35.91 38.82 39.26 34.67 37.58 39.61 

ปราจีนบุร ี 46.23 55.72 49.21 50.39 35.74 38.47 33.78 36.00 36.23 35.17 31.80 34.40 38.52 39.21 34.57 37.43 39.55 

สระแกว 44.45 54.49 47.81 48.92 31.77 35.66 30.99 32.81 34.00 35.22 31.13 33.45 37.28 38.44 33.54 36.42 37.90 

   ขอมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) http://www.niets.or 

   จากตารางท่ี 16 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหวางปการศึกษา 2560-2562 สรุปไดดังนี้ 1) ภาษาไทย 
พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดจันบุรีและจังหวัดตราดมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดบัประเทศในทุก
ปการศึกษา สวนนครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ (ยกเวน : 
ปราจีนบุรีสูงกวาระดับประเทศในปการศึกษา 2562) เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ย
จะมีแนวโนมลดลง 2) ภาษาอังกฤษ พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศท้ัง 3 ป 
เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีความข้ึน-ลง ไมสม่ำเสมอ สวนจังหวัดจันทบุรี 
ตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา (ยกเวน : ตราด ปการศึกษา 2560 ต่ำ
กวาระดับประเทศ) เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมมีความข้ึน-ลง ไม
สม่ำเสมอ สวนจังหวัดท่ีเหลือมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ   3) คณิตศาสตร พบวา ศธภ.9 มีคา
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คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 
สวนจังหวัดจันทบุรี ตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ป
การศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแกวมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำ
กวาระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือ
เปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีคา
คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมี
แนวโนมลดลง สวนจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแกวมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับประเทศ 
 

ตารางท่ี 17  คาสถิติพ้ืนฐานภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น     
                มัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

รายการ 

ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  เฉล่ีย
รวม
ทุก
วิชา 2560 2561 2562 

เฉล่ีย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉล่ีย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉล่ีย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉล่ีย
รวม 

ประเทศ 48.29 54.42 55.14 52.62 30.45 29.45 33.25 31.05 26.3 30.04 26.73 27.69 32.28 36.1 30.07 32.82 36.04 

ศธภ.9 48.01 54.00 54.56 52.19 29.46 28.43 32.15 30.01 28.64 29.25 25.77 27.89 32.03 35.46 29.71 32.40 35.62 

จันทบุรี 50.3 57.19 57.18 54.89 30.97 29.94 34.58 31.83 28.71 32.4 28.26 29.79 33.48 37.18 30.58 33.75 37.56 

ตราด 50.06 55.73 57.06 54.28 29.76 28.89 32.78 30.48 27.97 30.68 27.51 28.72 32.57 36.14 30.37 33.03 36.63 

นครนายก 46.82 52.99 54.03 51.28 29.22 28.58 31.63 29.81 29.22 28.94 25.42 27.86 31.55 35.1 29.37 32.01 35.24 

ปราจีนบุรี 47.48 53.15 53.49 51.37 29.21 28.1 32.07 29.79 29.21 27.96 24.7 27.29 31.77 34.83 29.6 32.07 35.13 

สระแกว 45.96 51.46 52.43 49.95 28.04 26.99 29.99 28.34 28.04 26.95 23.94 26.31 30.83 34.25 28.93 31.34 33.98 

จากตารางท่ี 17 แสดงคาสถิติ พ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี  3 ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหวางปการศึกษา 2560-2562 สรุปไดดังนี้ 1) ภาษาไทย 
พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สวนจังหวัดจันทบุรีและตราดมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกป
การศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 2) ภาษาอังกฤษ พบวา 
ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษา คาคะแนนเฉลี่ย
จะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สวนจังหวัดจันทบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือ
เปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 3) คณิตศาสตร พบวา ศธภ.9 มีคา
คะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนม
ลดลง สวนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือ
เปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง และ 4) วิทยาศาสตร พบวา ศธภ.9 มี
คาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมี
แนวโนมลดลง สวนจังหวัดจันทบุรีและตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา 
เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 
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ตารางท่ี 18  คาสถิติพ้ืนฐานภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)            
               ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ราย 
การ 

ภาษาไทย  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  

เฉล่ีย
รวม
ทุก
วิชา 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

เฉลี่
ย

รวม 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

เฉลี่
ย

รวม 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

เฉลี่ย
รวม 

ป 
60 

ป 
61 

ป 
62 

เฉลี่
ย

รวม 

ป 
6
0 

ป 
6
1 

ป 
6
2 

เฉลี่
ย

รวม 
 

ประเทศ 49.25 47.31 42.21 46.26 34.70 35.16 35.70 35.19 28.31 31.41 29.20 29.64 24.53 30.72 25.41 26.89 29.37 30.51 29.20 29.69 33.53 

ศธภ.9 48.10 46.47 41.59 45.39 34.17 34.86 35.48 34.84 27.18 30.49 28.05 28.57 24.74 30.82 25.60 27.05 29.26 30.27 28.88 29.47 33.06 

จันทบุรี 48.94 47.35 42.30 46.20 34.44 35.17 35.96 35.19 27.88 31.33 28.77 29.33 25.00 31.79 25.62 27.47 29.36 30.37 28.90 29.54 33.55 

ตราด 48.31 47.87 44.29 46.82 33.76 35.15 36.57 35.16 27.67 31.7 29.58 29.65 23.08 31.37 25.75 26.73 28.34 30.17 29.17 29.23 33.52 

นครนายก 50.32 47.44 43.07 46.94 37.15 35.56 36.96 36.56 33.61 35.65 33.33 34.20 36.39 41.68 36.60 38.22 34.4 32.95 32.13 33.16 37.82 

ปราจีนบุรี 48.19 46.58 41.32 45.36 33.84 35.15 35.00 34.66 26.01 29.47 26.58 27.35 22.6 28.31 23.03 24.65 28.54 29.99 27.94 28.82 32.17 

สระแกว 45.65 44.13 38.96 42.91 32.46 33.59 33.98 33.34 23.31 26.68 24.50 24.83 19.82 24.86 20.66 21.78 26.96 28.7 27.48 27.71 30.12 

จากตารางท่ี 18 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาป ท่ี 6 ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหวางปการศึกษา 2560-2562 สรุปไดดังนี้ 1) ภาษาไทย 
พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษา คาคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดจันทบุรี และตราดมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในป
การศึกษา 2561 และ 2562 เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 2) 
สังคมศึกษาฯ พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ป
การศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สวนจังหวัดจันทบุรี และนครนายกมีคาคะแนนเฉลี่ยสูง
กวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา (ยกเวนจันทบุรี ปการศึกษา2560 มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ำกวา
ระดับประเทศ) เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 3) ภาษาอังกฤษ 
พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดนครนายกมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกปการศึกษา 
เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 4) คณิตศาสตร พบวา ศธภ.9 มี
คาคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมี
แนวโนมลดลง สวนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครนายกมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกป
การศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง และ 5) วิทยาศาสตร 
พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ำกวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดนครนายกมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา 
เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 

 คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)            
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 รายสังกัด 
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ตารางท่ี 19  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6           
                    ชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2562 ภาพรวมรายสังกัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ    
                      สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับ/สังกัด ภาษาไทย 
สังคม
ศึกษา 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เฉลี่ย 

ประถมศึกษาปท่ี 6       
ระดับประเทศ 49.07  34.42 32.90 33.55 37.49 

กระทรวงศึกษาธิการ 49.18  34.64 33.13 35.68 38.16 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 49.77  33.89 33.17 35.40 38.10 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 49.68  31.97 33.09 35.04 37.45 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 51.28  40.94 34.79 37.42 41.11 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 59.29  57.80 44.86 47.68 52.41 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 39.45  24.95 25.48 30.14 30.00 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 45.92  28.06 28.24 31.97 33.55 

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 41.96  26.18 28.03 28.51 31.17 

มัธยมศึกษาปท่ี 3       

ระดับประเทศ 55.14  33.25 26.73 30.07 36.30 

กระทรวงศึกษาธิการ 55.63  33.69 27.19 30.25 36.69 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 54.56  32.15 25.77 29.71 35.55 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 55.05  31.95 25.91 29.79 35.68 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 56.37  33.31 27.27 30.20 36.79 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 52.36  29.17 23.14 28.95 33.41 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 55.81  34.89 27.53 30.29 37.13 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 68.17  57.15 45.12 34.75 51.30 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 43.92  27.83 19.91 26.28 29.49 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 49.49  28.72 21.87 28.35 32.11 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  57.36  31.38 22.40 28.44 34.90 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 40.21  27.93 17.52 26.90 28.14 

มธัยมศึกษาปท่ี 6       

ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 24.41 29.20 32.14 

กระทรวงศึกษาธิการ 42.67 35.94 29.59 25.83 29.44 32.69 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 41.59 35.48 28.05 25.60 28.88 31.92 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 42.05 35.63 27.46 24.08 28.68 31.58 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 42.08 35.65 27.47 24.10 28.69 31.60 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 29.33 29.10 24.50 16.50 25.33 24.95 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 41.85 35.39 28.58 24.36 28.15 31.67 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 57.78 44.32 52.08 50.05 43.17 49.48 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 32.41 30.05 21.70 14.77 24.00 24.59 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 36.39 32.38 23.05 18.11 25.70 27.13 

กรมยุทธศึกษาทหาร กอบบัญชาการทหารสูงสุด 44.09 39.62 45.63 68.06 39.61 47.40 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  35.85 31.11 23.48 15.39 22.67 25.70 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 23.75 28.67 20.31 16.04 25.17 22.79 

                                                                ที่มา : ขอมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ttp://www.niets.or 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา V-NET 

ตารางท่ี 20  ผลการทดสอบ V-NET ความรูดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ปการศึกษา 2558   
                  ถึง พ.ศ. 2562 ระดบั ปวช. 3 จำแนกรายจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

 
จากตารางท่ี 20 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ระดับ ปวช. 3 เปรียบเทียบป 2561 กับป 2562 ป 2562 1) คาเฉลี่ยระดับภาค 43.00 มีคาคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 2) จังหวัดจันทบุรี คาคะแนนเฉลี่ย 45.49 มีคาคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3) จังหวัดตราด มีคา
คะแนนเฉลี่ย 44.90 มีคาคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4) จังหวัดนครนายก มีคาคะแนนเฉลี่ย 41.40 มีคา
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5) จังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ย 42.00 มีคาคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6) จังหวัด
สระแกว มีคาคะแนนเฉลี่ย 41.79 มีคาคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  

ตารางท่ี 21 ผลการทดสอบ V-NET ความรูดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ปการศึกษา 2558   
                ถึง พ.ศ. 2562  ระดบั ปวส. 2 จำแนกรายจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประเทศ กลุมจังหวัดและ
จังหวัด 

ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  

 2558  2559  2560  2561  2562 

คาเฉลี่ยระดับประเทศ 41.69 37.35 37.11 41.63 40.75 

คาเฉลี่ยระดับภาค 41.57 36.94 36.93 41.54 40.59 

จันทบุรี 43.03 37.35 37.96 41.74 42.30 

ตราด 43.37 39.76 38.41 41.72 41.90 

นครนายก 41.76 36.50 36.38 41.23 40.26 

ปราจีนบรุี 41.28 37.01 37.21 42.03 40.37 

สระแกว 39.25 35.11 34.96 40.55 38.72 

จากตารางท่ี 21  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับ ปวส. 3 เปรียบเทียบป 2561 กับป 2562 ป 2562 1) คาเฉลี่ยระดับภาค 40.59 มีคาคะแนน
เฉลี่ยลดลง 2) จังหวัดจันทบุรี คาคะแนนเฉลี่ย 42.30 มีคาคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3) จังหวัดตราด มีคา
คะแนนเฉลี่ย 41.90 มีคาคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 4) จังหวัดนครนายก มีคาคะแนนเฉลี่ย 40.26 มีคา
คะแนนเฉลี่ยลดลง 5) จังหวัดปราจีนบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ย 40.37 มีคาคะแนนเฉลี่ยลดลง 6) จังหวัด
สระแกว มีคาคะแนนเฉลี่ย 38.72 มีคาคะแนนเฉลี่ยลดลง 

ประเทศ กลุมจังหวัด   
และจังหวัด 

ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป  

 2558  2559  2560  2561  2562 

คาเฉลี่ยระดับประเทศ 43.83 37.93 41.60 41.63 43.63 
คาเฉลี่ยระดับภาค 42.82 37.45 41.27 41.46 43.00 
จันทบุรี 44.59 39.06 43.42 43.15 45.49 
ตราด 44.97 39.31 42.81 42.74 44.90 
นครนายก 42.18 37.30 40.33 40.73 41.40 
ปราจีนบุรี 41.97 36.44 40.66 40.55 42.00 
สระแกว 41.68 36.24 39.54 40.66 41.79 



 

 

แผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566                                                                  หนา | 23  
 

 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET 
ตารางท่ี 22 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ปการศึกษา 2562 ในพ้ืนท่ี 
                รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับ สาระ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2/62 1/63 เฉล่ีย 2/62 1/63 เฉล่ีย 2/62 1/63 เฉล่ีย 

ประเทศ ทักษะการเรียนรู 42.61 41.92 42.27 35.73 34.88 35.31 32.27 35.66 33.97 
 ความรูพ้ืนฐาน 38.93 40.88 39.91 35.10 32.30 33.70 30.25 26.61 28.43 
 การประกอบอาชีพ 41.29 46.86 44.08 43.08 38.02 40.55 41.74 38.95 40.35 
 ทักษะการดำเนินชีวิต 44.93 49.53 47.23 39.99 45.92 42.96 36.84 39.70 38.27 
 การพัฒนาสังคม 43.69 47.99 45.84 40.55 40.44 40.50 31.46 40.15 35.81 
 เฉล่ียทุกสาระ 42.29 45.44 43.86 38.89 38.31 38.60 34.51 36.21 35.36 

ศธภ. 9 ทักษะการเรียนรู 47.93 44.69 46.31 36.77 36.51 36.64 33.39 37.48 35.44 
 ความรูพ้ืนฐาน 46.25 43.06 44.66 36.32 32.67 34.50 32.08 27.46 29.77 
 การประกอบอาชีพ 48.19 50.05 49.12 47.50 40.57 44.04 44.26 41.30 42.78 
 ทักษะการดำเนินชีวติ 49.24 52.29 50.77 42.44 50.18 46.31 39.11 42.71 40.91 
 การพัฒนาสังคม 50.25 48.60 49.43 42.84 41.07 41.96 33.58 42.53 38.06 
 เฉล่ียทุกสาระ 48.37 47.74 48.06 41.17 40.20 40.69 36.48 38.30 37.39 

จันทบุรี ทักษะการเรียนรู 59.82 49.14 54.48 39.27 38.09 38.68 35.83 40.13 37.98 
 ความรูพ้ืนฐาน 68.74 46.22 57.48 36.93 35.04 35.99 34.21 28.94 31.58 
 การประกอบอาชีพ 62.80 51.03 56.92 49.20 43.81 46.51 47.71 44.29 46.00 
 ทักษะการดำเนินชีวิต 59.94 52.01 55.98 43.65 55.68 49.67 43.29 46.53 44.91 
 การพัฒนาสังคม 65.71 48.60 57.16 44.75 44.15 44.45 36.32 45.65 40.99 
 เฉล่ียทุกสาระ 63.40 49.40 56.40 42.76 43.35 43.06 39.47 41.11 40.29 

ตราด ทักษะการเรียนรู 49.49 43.87 46.68 38.67 35.94 37.31 34.04 39.82 36.93 
 ความรูพ้ืนฐาน 33.72 41.45 37.59 37.93 33.59 35.76 32.71 29.00 30.86 
 การประกอบอาชีพ 42.95 48.07 45.51 49.87 39.95 44.91 46.98 44.77 45.88 
 ทักษะการดำเนินชีวิต 47.69 55.47 51.58 43.92 50.54 47.23 41.79 46.86 44.33 
 การพัฒนาสังคม 48.72 47.47 48.10 44.58 42.00 43.29 34.11 44.55 39.33 
 เฉล่ียทุกสาระ 44.51 47.27 45.89 42.99 40.40 41.70 37.93 41.00 39.46 

นครนายก ทักษะการเรียนรู 46.48 37.33 41.91 35.89 36.71 36.30 32.94 36.99 34.97 
 ความรูพ้ืนฐาน 42.01 41.58 41.80 35.80 31.98 33.89 31.44 26.41 28.93 
 การประกอบอาชีพ 51.39 52.33 51.86 47.52 39.98 43.75 44.08 40.50 42.29 
 ทักษะการดำเนินชีวิต 50.19 49.33 49.76 41.55 49.79 45.67 38.59 41.22 39.91 
 การพัฒนาสังคม 46.67 41.33 44.00 43.12 38.17 40.65 32.15 41.44 36.80 
 เฉล่ียทุกสาระ 47.35 44.38 45.86 40.78 39.33 40.05 35.84 37.31 36.58 

ปราจีนบุรี ทักษะการเรียนรู 38.36 45.94 42.15 35.78 36.22 36.00 32.59 36.42 34.51 
 ความรูพ้ืนฐาน 35.10 45.91 40.51 35.74 32.24 33.99 30.32 27.77 29.05 
 การประกอบอาชีพ 38.30 51.81 45.06 46.68 40.57 43.63 43.92 39.66 41.79 
 ทักษะการดำเนินชีวิต 40.23 58.84 49.54 41.69 49.13 45.41 38.31 41.30 39.81 
 การพัฒนาสังคม 41.87 60.87 51.37 41.31 41.17 41.24 32.06 42.24 37.15 
 เฉล่ียทุกสาระ 38.77 52.67 45.72 40.24 39.87 40.05 35.44 37.48 36.46 

สระแกว ทักษะการเรียนรู 45.08 40.30 42.69 35.76 35.88 35.82 32.60 36.22 34.41 
ความรูพ้ืนฐาน 36.85 38.65 37.75 36.28 31.59 33.94 32.65 26.00 29.33 
การประกอบอาชีพ 42.08 48.45 45.27 46.34 39.01 42.68 41.57 40.20 40.89 
ทักษะการดำเนินชีวิต 47.17 48.11 47.64 42.34 47.74 45.04 36.56 40.86 38.71 
การพัฒนาสังคม 42.85 45.04 43.95 42.36 40.07 41.22 33.82 40.86 37.34 

เฉล่ียทุกสาระ 42.81 44.11 43.46 40.62 38.86 39.74 35.44 36.83 36.13 
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จากตารางท่ี 22 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) เปนคาคะแนนเฉลี่ย 5 กลุมสาระการเรียนรู คือ  สาระทักษะการเรียนรู สาระความรู
พ้ืนฐาน สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการดำเนินชีวิต สาระการพัฒนาสังคม ในการสอบครั้งท่ี 
2/62 และการสอบครั้งท่ี 1/63  จากผลการทดสอบดังกลาวมีคาเฉลี่ยระดับ ศธภ. 9 ดังนี้ 1) ระดับชั้น
ประถมศึกษา คาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน อยู
ท่ี 48.06 มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คาคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน อยูท่ี 40.69 มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
ระดับประเทศ 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คาคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน อยูท่ี 37.39 มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 
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บทท่ี 2 
กรอบความคิดสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการดานการศึกษา 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 
 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีของสำนักงานศึกษาธิการภาค  9  
โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา เพ่ือเปน
กรอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ อาศัยการบูรณาการและความ
รวมมือจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรีและสระแกว รวมไปถึงการ
นำผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ี รวมท้ัง ปญหา  อุปสรรค 
เพ่ือนำไปประกอบการตัดสินใจและทบทวนเชิงนโยบายและยุทธศาสตรดานการศึกษาในพ้ืนท่ีใหมีความ
เชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา และบริบทอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

  1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
  2. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2561 - 2580   
  3. ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560  
  4. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
อันเปนผลมาจากสถานการณโควดิ - 19 (พ.ศ. 2564 – 2565)  
     5. แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 8 
ธันวาคม 2563 
  6. กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566 - 2570) 
  7. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562 - 2565)   
  8. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
  9. เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 10. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579)  
    11. คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
  12. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค (พ.ศ. 2560 – 2565) ฉบับทบทวน 
 13. ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  
 14. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2  

         15.1สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
     16.  กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
          17. ความเชื่อมโยงวิสยัทัศนแผนพัฒนาดานการศึกษาจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 
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1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กฎหมายหลักในการ
ปกครองประเทศไดกำหนดหมวดสำคัญๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา การสงเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาและการเขารับบริการการศึกษาของประชาชน  
 หมวดหนาท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 (4) บุคคลมีหนาท่ีเขารับการศึกษาอบรม 
ในการศึกษาภาคบังคับ  
 หมวดหนาท่ีของรัฐ มาตรา 54 รัฐตองดำเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบ
สองปต้ังแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดำเนินการ
ใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคมและสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินการดวย รัฐตองดำเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความ
ตองการในระบบตาง ๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและจัดใหมีการรวมมือระหวางรัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาท่ีดำเนินการ
กำกับ สงเสริมและสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ท้ังนี้           
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงอยางนอยตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทำแผนการศึกษา
แหงชาติ และการดำเนินการและตรวจสอบการดำเนินการใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย 
การศึกษาท้ังปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดีมีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญไดตาม
ความถนัดของตนและมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ในการดำเนินการ
ใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตาม
ความตองการ ในระบบตาง ๆ  และไดรับการสงเสรมิการเรียนรูตลอดชีวิต รัฐตองดำเนินการใหผูขาดแคลน
ทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตามความถนัดของตน ใหจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
ใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไก
ทางภาษี รวมท้ังการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษีดวย ท้ังนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกำหนดใหการบริหารจัดการกองทุน 
เปนอิสระและกำหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว  
 หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (จ) ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศในดาน
การศึกษา ใหเกิดผลดังตอไปนี ้ 
 1) เริ่มดำเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาภาคบังคับ 
เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา ใหสมกับวัย 
โดยไมเก็บคาใชจาย  
  2) ดำเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้ งกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูขาดแคลน 
ทุนทรัพย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเพ่ือเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู  
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  
   3) ให มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู 
และอาจารย ใหไดผู มีจิตวิญญาณแหงความเปนครูมีความรูความสามารถอยางแทจริง ไดรับ
คาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสรางระบบ
คุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผูประกอบวิชาชีพครู    
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    4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนไดตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสรางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว โดยสอดคลองกัน
ท้ังในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี  
  หมวดการปฏิรูปประเทศ มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ดานการศึกษา ให
มีคณะกรรมการท่ีมีความเปนอิสระคณะหนึ่งท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำ 
ขอเสนอแนะและรางกฎหมายท่ีเก่ียวของในการดำเนนิการใหบรรลุเปาหมาย เพ่ือเสนอคณะรฐัมนตรดีำเนนิการ  

2. ยุทธศาสตรชาต ิพ.ศ. 2561-2580  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ เปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย 
 วิสัยทัศน “ประเทศไทย มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 เปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  
 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 6 ดาน และภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สนับสนนุใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีสำคัญท้ัง 6 ดาน ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง   
 2) ยทุธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
 3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
 4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
 การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  
 1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
 4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติ 
 6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
 

3. ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ ครม. เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2560  
 3.1 แผนระดับ 1 : ยุทธศาสตรชาติ (ท้ัง 6 ดาน)   
 1. ยุทธศาสตรชาติ “ดานความม่ันคง” 
 1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง  (1) ประชาชนอยูดี กินดี และมี
ความสุข (2) บานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
 2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ  ดานความม่ันคง (1) การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ (1.3) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชน     
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สวนตน (2) ปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง (2.2) การติดตามเฝาระวังปองกันและ
แกไขปญหาท่ีอาจอุบัติข้ึนใหม (ภัยคุมคามไซเบอร) 
 3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง ดวย 3 กลยุทธ (1) 
ปลูกฝงคานิยมและหลักคิดท่ีถูกตอง เพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นอมนำ เผยแพรศาสตรพระราชาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชดำริ (2) ยกระดับและสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
และเขต พ้ืน ท่ี พิ เศษ (พ้ืน ท่ีสู ง พ้ืน ท่ีตามตะเข็บชายแดน และพ้ืน ท่ี เกาะแก ง ชายฝ งทะเล  
ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงานตางดาว) (3) พัฒนากลไก
บูรณาการระบบบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร, ภัย
พิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม ฯลฯ) 
 2. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน” 
 1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (2) 
ประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
 2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (5) 
พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม (5.1) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ วางรากฐาน 
การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบใหกับเยาวชนรุนใหมใหมีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ 
รวมท้ังสรางทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนและความถนัดท่ีแตกตางและหลากหลายของแรงงาน 
 3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการ 
แขงขันดวย 2 กลยุทธ (1) พัฒนาทักษะแรงงานฝมือตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในพ้ืนท่ี  
และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนท่ีเมืองนาอยูอัจฉริยะ) (2) สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการ 
ศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย” 
(หลัก)  
 1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย (1) คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย (1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (1.2) การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตยวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (1.4)  การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใช
ชุมชนเปนฐาน (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (2.1) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย (2.2) ชวงวัยเรียน/ 
วัยรุน (2.3) ชวงวัยแรงงาน (2.4) ชวงวัยผูสูงอายุ (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ท่ีตอบสนองตอ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษท่ี 21 (3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ใหเปนครูยุคใหม (3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต (3.6) การวาง
พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 
 3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ดวย 8 กลยุทธ (1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรูแบบสะเต็มศึกษา (2) 
สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบผานประสบการณตรงจากการ
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ลงมือปฏิบัติ (3) สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตท่ีเทาทัน
และสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษท่ี 21 (4) สรางแพลตฟอรมดิจิทัลรองรับการเรียนรูรูปแบบใหม (5) 
พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศและสมรรถนะท่ีจำเปนของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (6) บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางหลักคิดและทัศนคติท่ีถูกตอง 
ดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจรยิธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง (7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การใชภาษาไทย ภาษาถ่ิน (ภาษาแม) ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชีพ (8) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  4. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”  
  1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (1) 
สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่ อมล้ ำใน ทุกมิติ  (2) กระจายศูนยกลางความเจริญ  
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให ทุกภาคสวนเขามาเปนกำลังของการพัฒนาประเทศ 
ในทุกระดับ (4) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ  
 2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (1) 
การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ (1.7) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงการศึกษา 
(2) การกระจายศูนย กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สั งคม และเทคโนโลยี  (2.5) สนั บสนุ น 
การพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศให
ชุมชนสามารถเขาถึงขอมูล ความรูตาง ๆ และบทบาทสถานศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือรวมพัฒนา
พ้ืนท่ีและชุมชนทองถ่ิน (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและ
การจั ดการตนเอง (4.1) ส งเสริมการปรับพฤติ กรรมในระดับครัวเรือนให มี ขี ดความสามารถ 
ในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใชขอมูลความรูและการยกระดับการ
เรียนรูของครัวเรือน 
 3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมดวยกลยุทธ 2 กลยุทธ (1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดอยางหลากหลาย 
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และกลุมเปาหมาย (2) สงเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกตและสื่อการเรียนรู 
ผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปดท่ีเหมาะสมตอการเขาถึงและพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต 
 5. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร 
ตอส่ิงแวดลอม 
 1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (4) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล 
 2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 6) ยกระดับกระบวนทัศน เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 6.1) สงเสริม
คุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวติท่ีดีของคนไทย 
 3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดวยกลยุทธ สงเสริมกิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในการ
จัดการคุณภาพ 
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 6. ยุทธศาสตรชาติ “ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ”  
 1) เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส (2) ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัว 
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 2) ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  (1) ภาครัฐ ท่ี ยึดประชาชนเป น ศูนยกลาง ตอบสนองความตองการและใหบริการ 
อยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส (1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ  
ผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนท่ี (2.1) 
ใชยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ 
สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ (3.1) ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย (4.2) พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัย (5) บุคลากรภาครัฐเปน
คนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มุงม่ันมีความสามารถสูง และเปนมืออาชีพ (5.1) 
ภาครัฐ มีการบริหารกำลั งคน ท่ี มีความคลองตั ว  ยึดระบบ คุณ ธรรม (5.2) บุ คลากรภาครัฐ 
ยึดคานิยมในการทำงานเพ่ือประชาชนมีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ  
(6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (6.2) บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุจริต (7) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบท 
ตาง ๆ และมีเทาท่ีจำเปน (7.1) ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ 
 3) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ดวยกลยุทธ 7 กลยุทธ (1) สงเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกตใชในการบริหารราชการ/บริการประชาชน (2) พัฒนาระบบฐานขอมูลของจังหวัด ภาค และ
ฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เปนปจจุบัน และทันตอการใชงาน (3) 
สรางและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให ม ีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยง 
ทุกระดับ รวมท้ังการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา (4) เรงรัด ปรับปรุง แกไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (5) ปรับปรุง
โครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานใหมีความยืดหยุน คลองตัว ไมซ้ำซอน และทันสมัย  
เอื้อตอการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองคกร (6) พัฒนาเครือขายตอตานการทุจริต
ประพฤติ มิชอบให มีสวนรวมจัดกิจกรรมรณรงค เฝาระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต  
(7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน เพ่ือยกระดับสมรรถนะ 
การปฏิบัติงาน 
 3.2 แผนระดับ 2  
 3.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
 1) แผนแมบทท่ี 12 ประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู” (หลัก)  
 1.1) เปาหมายระดับประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู” เปาหมายท่ี 1 คน
ไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถ
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ในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรู
อยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต 
 การบรรลุ เป าหมาย (1) ผู เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะ 
การเรียนรู ท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21 (2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
ท่ีสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 
 1.2) แผนยอยท่ี 3.1 “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนอง ตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21” 
  แนวทางการพัฒนา (1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสำหรับศตวรรษ
ท่ี 21 (1.1) พัฒนากระบวนการเรียนรูทุกระดับชั้นท่ีใชฐานความรูและระบบคิดในลกัษณะสหวิทยาการ 
(1 .2) พั ฒ น าก ระบ วน ก าร เรี ย น รู ข อ งผู เรี ย น ทุ ก ระดั บ ก าร ศึ ก ษ า  ร วม ถึ งจั ด กิ จ ก ร รม 
เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 (1.3) พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการท่ีเนนการ
ลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต (1.4) พัฒนาระบบการเรียนรูท่ีใหผูเรียน
สามารถกำกับการเรียนรูของตนได (2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม (2.1) วางแผน
พัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม” ใหเปน “ผูอำนวยการการเรียนรู” (2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู 
ตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผู มีความสามารถสูงเขามาเปนครู (2.3) สงเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพ 
และสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง ครอบคลุมท้ังเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ (3) เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (3.1) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดาน
การศึกษาให มีประสิทธิภาพ (3.3) ปรับปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาให มีประสิทธิภาพ 
และเพ่ิมคุณภาพการศึกษา (3.4) เพ่ิมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (4) พัฒนา
ระบบการเรียนรูตลอดชีวิต (4.1) จัดใหมีระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะท่ีมี
คุณภาพสูงและยืดหยุน (4 .4) พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิ ทัลและดิจิ ทัลแพลตฟอรม  
สื่อดิจิทัลเพ่ือการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ (4.5) พัฒนา
โปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูดิจิทัลท่ีมีคุณภาพท่ีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึง
และใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  
 เปาหมาย คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรูและทักษะท่ีจำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย (1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองคความรู
แบบสะเต็มศึกษา (2) สงเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ 
ผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ (3) สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรูท่ีสมวัย ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตท่ีเทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษท่ี 21 (4) สรางแพลตฟอรมดิจิทัล
รองรับการเรียนรูรูปแบบใหม (5) พัฒนาสมรรถนะท่ีจำเปนของผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 (6) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  2) แผนแมบทท่ี 11 ประเด็น “ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต” 
 2.1) เปาหมายระดับประเด็น “ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต” 
 เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ไดรับการพัฒนา
อยางสมดุล ท้ังดานรางกายสติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผู ท่ี มีความรู  และทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
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 การบรรลุเปาหมาย ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึงและเสมอภาคดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 2.2) แผนยอยท่ี 3.2 “การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย” 
 แนวทางพัฒนา 3) จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีดีท่ีสมวัยทุกดาน 
 เปาหมาย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ
เขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
ไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และกลุมเปาหมาย 
 2.3) แผนยอยท่ี 3.3 “การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน” 
 แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาทักษะท่ีสอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะดานการคิด วิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาท่ีซับซอน ความคิด
สรางสรรค การทำงานรวมกับผูอ่ืน 
 เปาหมาย วัยเรียน/วัยรุน มีความรู และทักษะในศตวรรษท่ี 21 
ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนได อยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย สรางเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตแกผูเรียนใหเทาทันและสามารถอยูรวมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
 2.4) แผนยอยท่ี 3.4 “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” 
 แนวทางพัฒนา (1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคน
ในชวงวัยทำงานใหมีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของ
ตลาดแรงงาน รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม 
  เปาหมาย (1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพ
สูง ตระหนักในความสำคัญ ท่ีจะพัฒนาตนเองให เต็ม ศักยภาพ สามารถปรับ ตัวและเรียนรู  
สิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพ และความตองการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย พัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาตางประเทศ ทักษะ
การสื่อสาร และการใชภาษาไทย ภาษาถ่ิน ตอยอดการเรียนรูและการประกอบอาชพี    
 2.5) แผนยอยท่ี 3.5 “การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ” 
 แนวทางพัฒนา (1) สงเสริมการมีงานทำของผูสูงอายุใหพ่ึงพา
ตนเองไดทางเศรษฐกิจ และรวมเปนพลังสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
 เป าหมาย  ผูสู งอายุ มี คุณภาพชีวิต ท่ีดี  มีความ ม่ันคงในชีวิต  
มีทักษะการดำรงชีวิต เรยีนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคมเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย สรางโอกาสทางการเรียนรูและการอาชีพ    
ผานระบบดิจิทัลออนไลนแบบเปดแกกลุมเปาหมาย 
  3) แผนแมบทท่ี 10 ประเดน็“การปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม”  
 3.1) เปาหมายระดับประเด็น “การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม”   
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 เปาหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม และมีความ
รักและภูมิใจในความเปนไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำรงชีวิต
สังคมไทย มีความสุขและเปนท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
 การบรรลุ เป าหมาย ปลู กฝ งค านิ ยมและหลั ก คิ ด ท่ี ถู กต อง  
เพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข นอมนำ เผยแพรศาสตรพระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชดำริ 
 3.2) แผนยอยท่ี 3.1 “การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการ
เสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดี” 
 แนวทางพัฒนา (2) บูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และดานสิ่งแวดลอม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียน
การสอนตามพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สงเสริมกิจกรรมสรางความ
ตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ (4) ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน สงเสริมชุมชนใหเปน
ฐานการสรางวิถีชีวิตพอเพียง 
 เปาหมาย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลท้ังดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เขาใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมดีข้ึน 
 การบรรลุเปาหมาย บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางหลัก
คิดและทัศนคติท่ีถูกตอง ดานระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมือง สงเสริม
กิจกรรมสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนัก ในความสำคัญของสามสถาบันแกนหลักแหงความม่ันคง  
ของชาติ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการมีสวนรวมผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 3 .2.2 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใต ยุทธศาสตรชาติ อัน เปนผลมาจาก
สถานการณโควิด 19 พ.ศ. 2564 – 2565 
 1) เปาหมาย (1) คนสามารถยังชีพอยูได มีงานทำ กลุมเปราะบางไดรับการดูแล
อยางท่ัวถึง (3) เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ 2) แนวทางการพัฒนา (1) การเสริมสรางความ
เขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) (1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไป
ยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง (3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลัง
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) (3.1) การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู 
 3) การบรรลุคาเปาหมาย  
 3.1) โครงการสงเสริมเวทีเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดย สบศ. สนับสนุนบรรลุ
เปาหมายตามแนวทางการพัฒนาท่ี 1) ขอยอยท่ี 1.3) 
 3.2) โครงการพัฒนาหลักสูตรท่ีมีทักษะอาชีพสูงตามความตองการ
ตลาดแรงงาน โดย สช. สนับสนุนบรรลุเปาหมายตามแนวทางการพัฒนาท่ี 3) ขอยอยท่ี 3.1) 
 3.2.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 1) แผนปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา   
 เปาหมาย 1) ผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สากล มีทักษะที่จาเปนของโลกอนาคตสามารถในการแกปญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับ
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ผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัยมีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และเปนพลเมืองท่ีดีรูสิทธิและ
หนาท่ี มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
 กิจกรรมปฏิรูปดานการศึกษาท่ีจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอ
ประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock)  
  กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการ 
ศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย 
 1) เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เปาหมาย (1) เด็กปฐมวัยชวงกอนวัยเรียน (3-5 ป ) ทุกคน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูขาดแคลนทุนทรัพย ผูพิการ และผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลและสงเสริมพัฒนาการ
จากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาภตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และไดรับโอกาส
ทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครัวหรือกลุม
ของครอบครัวจนสำเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือระดับสูงกวาอยางเสมอภาค ตามศักยภาพและความถนัด 
 ตั วชี้ วั ด (1) อัตราการเข าเรียนสุทธิ  (Net  Enrollment Ratio) 
ระดับกอนวัยเรียน ไมน อยกวารอยละ 80 ระดับประถมศึกษา ไมน อยกวารอยละ 95 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ไมนอยกวารอยละ 90 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไมนอยกวา 
รอยละ 70 ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาไมนอยกวารอยละ 35 ในป 2565 
 2) โครงการท่ีสนับสนุน 
  โครงการขับเคลื่ อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ในระดับพ้ืนท่ี โดย สบศ. ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะสนับสนุนการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ และสนับสนุนองคความรูและพัฒนาทักษะใหแกครูปฐมวัย ครูผูชวย ซ่ึง
เปนโครงการในข้ันตอนท่ี (3) “การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพื้นที่และตนสังกัด” สนับสนุน
ตัวชี้วัดท่ี (1) ตอบสนองเปาหมายท่ี (1) 
 กิจกรรมปฏิ รูป ท่ี  2 การพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน 
สูการเรียนฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
 1) เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
 เปาหมาย (1) ผูเรียนทุกระดับเปนผูมีความรู ทักษะและใฝ
เรียนรู มีทักษะในการดำรงชีวิตในโลกยุคใหม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เปนพลเมือง 
ท่ีตื่นรู มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ (2) ครู/อาจารยมีสมรรถนะดานการจัดการเรียนรู 
ประกอบดวย การออกแบบการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู มีจิตวิทยาการเรียนรู สื่อและการใชสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง มีความศรัทธา
ในวิชาชีพและความเปนครู (3) ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษามีสมรรถนะในการ บริหารงานวชิาการ 
และการนิเทศการจัดการเรียนรู ประกอบดวย ดานหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู มีภาวะผูนำทาง
วิชาการมีจิตวิทยาในการสงเสริมและสรางขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีใน
การรวมมือกับบุคคล หนวยงานและชุมชนในการสงเสริมและสรางระบบนิเวศการเรียนรูท่ีปลอดภัย
สำหรับผูเรียน 
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 ตัวชี ้วัด (3) ครูผู สอนจัดการเรียนรูที ่มุ งพัฒนาสมรรถนะ
ผูเรียนแบบถักทอความรู ทักษะ เจตคติคานิยม และคุณลักษณะผูเรียนเขาดวยกัน แบบ Active 
Learning ในทุกระดับการศึกษา (4) ระบบการประเมินผลลัพธผูเรียนมีความหลากหลาย เพ่ือสงเสริม 
การเรียนรูเปนรายบุคคล (personalized learning) และสามารถสะทอนสมรรถนะของผูเรียนไดตาม
บริบทของสถานศึกษา ลดสัดสวนของการนำผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในระดับชาติ มาใชในการพิจารณา
ประเมินผลของครูและผูบริหาร สถาบันการศึกษา  
 2) โครงการท่ีสนับสนุน 
 2.1) โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
สำหรับศตวรรษที่ 21 โดย สช. จะเปนการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนดานสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 นำไปใชจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนโครงการในข้ันตอน 
ท่ี  (2) “พัฒ นาครู ให มี ศักยภาพในการออกแบบการเรียนรูฯ  พัฒ นาผู บ ริห ารสถาน ศึกษา 
และศึกษานิเทศก ใหมีความรูความเขาใจ สามารถกำกับดูแล ชวยเหลือแนะนำการเปนโคชครูฯ” 
สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี (3) ตอบสนองเปาหมายท่ี (2)  
    2.2) โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบผสมผสาน 
(Blended Instruction) ของครู และผู บ ริ ห ารสถาน ศึ กษาในการจั ดการเรี ยนรู  โดย  สคบศ .  
จะเปนการพัฒนาครแูละผูบริหารสถานศึกษาไดมีความรูและความเขาใจในการจัดการเรียนรูแบบผสมผสาน 
และนำความรู/ทักษะไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซ่ึงเปนโครงการในข้ันตอนท่ี (2) “พัฒนาครูให
มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรูฯ พัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก ใหมีความรูความ
เขาใจ สามารถกำกับดูแล ชวยเหลือแนะนำการเปนโคชครูฯ” สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี (3) ตอบสนองเปาหมายท่ี (2) 
 2.3) โครงการผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนโดยใช
โปรแกรม Adobe Flash โดย สคบศ. จะเปนการพัฒนาผูเขารับการอบรมใหมีความรูความเขาใจและ
สามารถผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับการจัดการเรียนการสอนได ซ่ึงเปนโครงการในข้ันตอนท่ี (2) พัฒนาครูให
มี ศั กยภ าพ ในการออกแบบการเรียนรู ฯ  พัฒ นาผู บ ริห ารสถาน ศึกษาและศึกษานิ เทศก   
ใหมีความรูความเขาใจ สามารถกำกับดูแล ชวยเหลือแนะนำการเปนโคชครูฯ” สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี (3) 
ตอบสนองเปาหมายท่ี (2) 
 2.4) โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู   
การวัดและประเมินผล โดย  สช. จะพัฒนาโรงเรียนเอกชนในการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่งเปนโครงการในขั้นตอนที่ (3) “การปรับปรุงระบบการวัดผล 
และประเมินผลฯ” สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี (4) ตอบสนองเปาหมายท่ี (3) 
 2.5) โครงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและการ
เสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองดี โดย สช. จะพัฒนาครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในการ
จัดการเรียนการสอน และพฤติกรรมการปฏิบัติตนดานการเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม ซ่ึง
เปนโครงการในข้ันตอนท่ี (4) “การปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผลฯ” สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี (-) 
ตอบสนองเปาหมายท่ี (1) 
 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน  
 1) เปาหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 
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 เปาหมาย (1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และมีความกาวหนาใน
การประกอบอาชีพ  
    ตัวชี้วัด (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูท้ังสาย
สามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษาฯ และการวิเคราะหและพัฒนาสมรรถครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความตองการจำเปน (6) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะครู โดยนำผลการประเมิน
สมรรถนะเปนสวนสำคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงคาตอบแทนท่ีเหมาะสม  
 2) โครงการท่ีสนับสนุน   
 2 .1 ) โค ร งก า ร พั ฒ น า เส น ท า งค ว าม ก า ว ห น า 
ในวิชาชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดย  สำนักงาน ก.ค.ศ. จะพัฒนา (ราง) 
มาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิทยฐานะ และ (ราง) หลักเกณฑและวิธีการในการบริหารงานบุคคลท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาเสนทางความกาวหนาในวิชาชีพฯ ซ่ึงเปนโครงการในข้ันตอนท่ี (1) “การศึกษา
วิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา” สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี 4 ตอบสนองเปาหมายท่ี (1.2) 
 2.2) โครงการพัฒนาระบบคาตอบแทนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. จะพัฒนาระบบเงินเดือนและคาตอบแทนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถดึงดูดคนเกงคนดี และมีสมรรถนะสูงเขารับราชการเปนขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม  ซ่ึงเปนโครงการในข้ันตอนท่ี (6) “การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทย
ฐานะท่ีไดรับการปรับปรุงใหม และการคงวิทยาฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเปนสวน
สำคัญในการประเมินและการปรับปรุงคาตอบแทนท่ีเหมาะสม” สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี (6) ตอบสนอง
เปาหมายท่ี (1.2) 
 2.3) โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย สคบศ.  
จะเปนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก) สังกัด 
สป.ศธ. ซ่ึงเปนโครงการข้ันตอนท่ี (1) การศึกษาวเิคราะหและกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐาน
และตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) การศึกษาวิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการ
พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามความตองการจำเปน  (3) การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การ
ติดตามชวยเหลือครูและการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศกตามความตองการจำเปน สนับสนุนตัวชี้วัดท่ี (4) 
ตอบสนองเปาหมายท่ี (1.2) 
 3.2.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560 -2564  
 1) วัตถุประสงค (สอดคลอง 6 ขอ) 
 1.1) เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบวินัย คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัว
อบอุน ตลอดจนเปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 
 1.2) เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปน
ธรรมในการเขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ัง
ชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได 
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 1.3) เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 
สรางความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมาก
ข้ึน สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 
 1.4) เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมให
สามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
 1.5) เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และ
มีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 1.6) เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและ
เมืองเพ่ือรองรับการพัฒ นายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิต 
และบริการใหม 
 2) เปาหมายรวม (สอดคลอง 5 ขอ) 
 2.1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 
 2.2) ความเหลื่อมล้ำทางดานรายไดและความยากจนลดลง 
 2.3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
 2.4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโต
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
 2.6)  มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส 
ตรวจสอบได กระจายอำนาจและมีสวนรวมจากประชาชน 
 3) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (สอดคลอง 10 ยุทธศาสตร) 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย (หลัก) 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (1) คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพ่ิมข้ึน (2) คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน (3) 
คนไทยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 
 แนวทางการพัฒนา (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยให มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค โดย (1.2) สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียน 
การสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ (2) พัฒนา
ศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา โดย (2.1) สงเสริม 
ใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม (2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียน 
และวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทำงานและการใชชีวิต
ท่ีพรอมเขาสูตลาดแรงงาน (2.3) สงเสริมแรงงานให มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 
ท่ีเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงาน (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
โดย (3.6) จัดทำสื่อการเรียนรูท่ีเปนสื่ออิเล็กทรอนิกสและสามารถใชงานผานระบบอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนท่ี ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงไดงาย สะดวก ท่ัวถึง ไมจำกัดเวลาและสถานท่ี (3.7) ปรับปรุง
แหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวติ 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
ในสังคม (รอง) 
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 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (2) เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทาง
สังคมของภาครัฐ (3) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชน
พ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา (1) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอย
ละ 40 ท่ีมีรายไดต่ำสุดใหสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ โดย (1.1) ขยายโอกาส
การเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาสทางการ ศึกษาอยางตอเนื่อง โดยไมถูก
จำกัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพรางกาย (2) กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดาน
การศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง โดย (2.1) สงเสริมใหมีการกระจาย
การบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความเทาเทียมกันมากข้ึนระหวางพ้ืนท่ี (3) เสริมสราง
ศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได โดย (3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมการ
ประกอบอาชีพของผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (2) การสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจราย
สาขา (2.5) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา (2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความ สามารถ 
ในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ (2.4) การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน (2.4.4) สงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง สงเสริมใหมี
การกำหนดหลักสูตรท่ีเก่ียวกับทักษะการเปนผูประกอบการท้ังในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (3) สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ 
และลดผลกระทบตอสุขภาพของ ประชาชนและระบบนิเวศ (การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย)  
 แนวทางการพัฒนา (4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (4.4) สรางแรงจูงใจเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนไปสูการบริโภคท่ียั่งยืน สรางความตระหนักรูของ
ผูบริโภค โดยใหขอมูล ท่ี ถูกตองพอเพียง เสริมสรางทัศนคติ ในการดำรงชีวิตให เปนวิ ถีชีวิต 
ท่ีพอเพียงและยั่งยืน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (1) ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยให
เปนสถาบันหลักของประเทศ (2) สังคมมีความสมานฉันท ผูเห็นตางทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู
รวมกันไดอยางสันติ ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง (3) ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสราง
รายไดเพ่ิมข้ึน   
 แนวทางการพัฒนา (1) การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือใหเกิดความสงบ ใน
สังคมและธำรงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ (1.1) สรางจิตสำนึกของคนในชาติใหมีความหวงแหน และธำรง
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รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย (1.2) เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝงคานิยม
และเสริมสรางความรูความเขาใจของการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความแตกตางทางความคิด ภายใตสิทธิและ
หนาท่ีตามระบอบประชาธิปไตย (1.3) ปองกันและแกไข ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
โดยกระบวนการ สันติสุขแนวทางสันติวิธี ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง 
พัฒนา” 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย (รอง) 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (1) ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ประเทศ (3) เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหสูงข้ึน  
 แนวทางการพัฒนา (1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา โดย
กำหนดภารกิจ ขอบเขต อำนาจหนาท่ีของราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน 
ใหชัดเจนและไมซ้ำซอน (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
โดยปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในองคกร (5) ปองกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ โดยปองกันการทุจริต  
 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สราง
ผูประกอบการ ธุรกิจดิจิทัลรายใหมเพ่ิมข้ึน 
 แนวทางการพัฒนา (5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (5.2 ) สงเสรมิการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ โดยสงเสริมการพัฒนาผูประกอบการใหปรับเปลี่ยน รูปแบบ
การทำธุรกิจใหเปนระบบดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอรม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภาคเกษตร สงเสริม
ธุรกิจของผูประกอบการดิจิทัลรุนใหม (Startup) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร (1) เพ่ิมความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศ (จำนวนบคุลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมเปน 25 คน ตอประชากร 10,000 คน) 
 แนวทางการพัฒนา (3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (3.1) ดานบุคลากรวิจัย 
 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ (รอง) 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร 2) เพ่ิมจำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัด
เปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม 4) เพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน 
 แนวทางการพัฒนา (2) การพัฒนาเมือง (2.1) การพัฒนาเมืองหลัก 
(2.1.4) รักษาอัตลักษณของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายไดใหคนในทองถิ่น 
ตลอดจนใชเศรษฐกิจดิจิทัลตอยอดการพัฒนาเมืองควบคูกับการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน (2.2) 
การพัฒนาเมืองสำคัญ 2.2.1)สงเสริมกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองศูนยกลางการศึกษา (2.2.2) พัฒนาเมือง
ปริมณฑล เปนศูนยบริการดานสุขภาพและการศึกษาและเมืองท่ีอยูอาศัย (2.2.3) พัฒนาเมืองเชียงใหม
และเมืองพิษณุโลกใหเปนศูนยกลางการศึกษา (2.2.4) พัฒนาเมืองขอนแกนและเมืองนครราชสีมาให
เปนเมืองศูนยกลางการศึกษา (2.2.5) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญใหเปนเมืองนาอยูและเอ้ือตอ
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การขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม (3) การพัฒนาพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ (3.1) พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (3.1.5) กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหแก
ประชาชนในพ้ืนท่ี สงเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจหลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิตท้ังใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม วิสาหกิจชุมชน (3.2) พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (3.2.3) สงเสริม
ใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวม และไดรับประโยชนจากการพัฒนา
เสริมสรางขีดความสามารถของวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการในพ้ืนท่ี พัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชนใหสามารถใชประโยชนจากการพัฒนา 
    ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา (รอง) 
 เปาหมายระดับยุทธศาสตร 4) ประเทศไทยเปนหุนสวนการพัฒนาท่ี
สำคัญท้ังในทุกระดับ     
    แนวทางการพัฒนา 6) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 6.1) เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการ
ระหวางประเทศในการผลักดัน การพัฒนาในอนุภูมิภาค และภูมิภาค รวมท้ังประเทศกำลังพัฒนาใน
ภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาตามเปาหมาย การพัฒนาท่ียั่งยืน การ
แกปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ การสรางโอกาสและท่ียืนในสังคมแกผูดอยโอกาส สตรี และ
ผูสูงอายุ การบริหารจัดการภัยพิบัติ การสรางความม่ันคงดานพลงังาน อาหารและน้ำ และการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก  
 3.2.5 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562-
2565)  (สอดคลอง 7 นโยบาย) 
 นโยบายท่ี 1 : เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 3 : แผนการ
เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” 
 2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : สถาบันพระมหากษัตริยภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ไดรับการธำรงรักษาดวยการปกปอง  
เชิดชูเทิดทูน อยางสมพระเกียรติ      
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย (2) 
ระดับความเขาใจของทุกภาคสวนเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย  
 4) กลยุทธท่ี (2) สงเสริมทุกภาคสวนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในตางประเทศให
ตระหนักรูและเขาใจถึงบทบาทและคุณคาของสถาบันพระมหากษัตริย  ในฐานะศูนย รวมจ ิตใจ 
ของชาติ รวมถึงสรางความเขาใจถึงหลักการ เหตุผล และความจำเปนในการพิทักษรักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย (3) นำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแบบอยางท่ีทรง
วางรากฐานไวพรอมท้ังเผยแพรผลการดำเนินงานใหแพรหลายเปนท่ีประจักษท้ังในและตางประเทศ 
 นโยบายท่ี 2 : สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาต ิ
 1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 6 : การสรางความ
สามัคคีปรองดอง” 
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  2) เปาหมายเชงิยุทธศาสตร : คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข ยึดม่ัน
ในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี 
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยูรวมกันอยางสมานฉันทในสังคมไทย 
 4) กลยุทธท่ี (2) สงเสริมกิจกรรมสรางความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ 
โดยเน นสรางความรู  ความเข าใจในการดำเนิ นการภาครัฐ และสนับสนุนการเข ามามีส วนรวม 
ของภาคประชาชนในการรวมกำหนดแนวทางการสรางความสามัคคีปรองดอง 
 
 นโยบายท่ี 3 : ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
  1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 7 : แผนการ
ปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต” 
  2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมี
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินและอยูรวมกันอยางสันติสุข 
 3) ตัวชี้วัด (1) จำนวนเหตุการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต
  4) กลยุทธท่ี (1) บูรณาการการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐใหเปน
ระบบ มีเอกภาพและเปดโอกาสใหภาคประชาชนมีสวนรวม โดยนอมนำยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ 
เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ซ่ึงเปนศาสตรพระราชาเปน
หลักในการปฏิบัติ รวมท้ังใหความสำคัญกับการดำเนินงาน ดวยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองคความรู
นำหลักวิชาการสากลมาประยุกตใชในการแกไขปญหา ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงตอสาเหตุหลักของปญหา (5) สงเสริมสภาวะ
แวดลอมท่ีเอ้ืออำนวยตอการสรางสันติสุข โดยยึดม่ันแนวทางสันติวิธี และสรางความเขาใจใหภาคสวนตาง ๆ  
ภายในประเทศ รวมท้ังภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี ใหเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาจังหวดัชายแดน
ภาคใต การเฝาระวังแนวคิดสุดโตงท่ีเผยแพรสูกลุมผูปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ท้ังในและนอก
สถานศึกษาซ่ึงอยูในพ้ืนท่ี นอกพ้ืนท่ี และในตางประเทศอยางท่ัวถึง ตลอดจนสงเสริมใหมีการจัดระบบ
การศึกษาท่ีเก้ือหนุนใหเกิดสภาวะสนัติสุข 
 นโยบายท่ี 5 : สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
และนโยบายท่ี 8 : เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน   
  1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 10 : แผนการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด” 
  2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : การแพรระบาดของยาเสพติดลดลงและ
สงัคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
  3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความสำเร็จในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
  4) กลยุทธท่ี (4) รณรงคใหเด็ก เยาวชน ผูใชแรงงานและประชากร
กลุมเสี่ยง ตระหนักรูถึงโทษของยาเสพติด เพ่ือปองกันการเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด โดยอาศัยความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี โดยใชกลไกประชารัฐ 
 นโยบายท่ี 9 : เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต 
  1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 11 : แผนการ
เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต” 
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  2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : หนวยงานภาครัฐมีระบบปองกัน 
และแกไขการทุจริต รวมท้ังประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตของหนวยงานภาครัฐ 3) ตัวชี้วัด (1) คาดัชนี    
ชี้วัดการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย (2) ระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการตอตานการทุจริต   
 4) กลยุทธท่ี (4) รณรงคใหความรูแกทุกภาคสวนถึงภัยทุจริต เพ่ือสราง
คานิยมตอตานและปฏิเสธการทุจริต 
 นโยบายท่ี 10 : เสริมสรางความม่ันคงปลอดภยัไซเบอร 
  1) แผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ “แผนท่ี 15 : การปองกันและ
แกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 
  2) เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัยและ
มีความพรอมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร 
  3) ตัวชี้วัด (2) ระบบปองกันทางไซเบอรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ 
ปกปองขอมูลอิเล็กทรอนิกสของรัฐบาล ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญดานไซเบอร 
  4) กลยุทธท่ี (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความ
ตระหนักรูถึงความสำคัญของภัยคุกคามความม่ันคงทางไซเบอร 
  
4. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อันเปน
ผลมาจากสถานการณโควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565)  
 4.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการ
จัดทำงบประมาณรายจายประจำปตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซ่ึงเก่ียวของกับ
ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 21 แผนยอย  
 1) ประเด็นความม่ันคง ใน 2 แผนยอย ไดแก 3.1 การรักษาความสงบภายใน 
ประเทศ 3.2 การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
 6) ประเด็นพ้ืนท่ีและเมืองนาอยูอัจฉริยะ ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนา เมืองนาอยู
อัจฉริยะ 
 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 3 แผนยอย ไดแก 3.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ      
ภาคตะวันออก 3.2 การพัฒนาพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต  3.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน   
 10) ประเด็นการปรับ เปลี ่ยนคานิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนยอย คือ  
3.1 การปลูกฝง คุณธรรม จรยิธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองท่ีดี 
 11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใน 4 แผนยอย ไดแก   
3.2 การพัฒนาเด็กตั ้งแตชวงการตั ้งครรภจนถึงปฐมวัย 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุ น  
3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอาย ุ
 12) ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู  ใน 1 แผนยอย ได แก 3.1 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
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 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 
การคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอยางยั่งยืน ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.5 การยกระดับ
กระบวนทัศนเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนยอย ไดแก 
3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3.4 การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ 3.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนยอย คือ 3.1 
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 22) ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุต ิธรรม ใน 1 แผนยอย คือ 3.1  
การพัฒนากฎหมาย 
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนยอย ไดแก 3.4 การวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมดานองคความรูพ้ืนฐาน 
  4.2 แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตประเด็นยุทธศาสตรชาติ อันเปนผลมาจาก
สถานการณโควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565)  
   แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ (ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอน
พิเศษ 305 ง. ณ วันท่ี 30 ธันวาคม 2563) ใหความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
ใหสามารถ “ลมแลวลุกไว” (Resilience) ภายใตแนวคิด Resilience ใน 3 มิติสำคัญ คือ  
การพรอมรับ (Cope) การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพรอมเตบิโตอยางยั่งยืน 
(Transform)  
      เปาหมายสำคัญและตัวช้ีวัดของแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ 
 1. คนสามารถยังชีพอยูได มีงานทำ กลุมเปราะบางไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง  
มี 5 ตัวชี้วัด 
 2. สรางอาชีพและกระจายรายไดสูทองถ่ิน มี 2 ตัวชี้วัด 
 3. เศรษฐกิจประเทศฟนตัวเขาสูภาวะปกติ มี 3 ตัวชี้วัด 
 4. มีการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม มี 5 ตัวชี้วัด 
    แนวทางการพัฒนาที ่ควรใหความสำคัญ เปนพ ิเศษในระยะ 2 ปขางหนา  
(พ .ศ. 2564 -2565) 4 แนวทางหลัก 16 แนวทางย อย และความสอดคลองสู “เป าหมาย” 
ยุทธศาสตรชาติฯ 6 ดาน 
 ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเก่ียวของกับแนวทางหลักท่ี  
1, 3 และ 4 ดังนี้ 
 แนวทางหลักท่ี 1 การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใน 
ประเทศ (Local Economy) สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  และ
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาตางประเทศ  
โดยกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับพ้ืนท่ี สงเสริมการลงทุน สรางงาน  
สรางรายไดใหแกชุมชน ทองถ่ิน และผูประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
รวมถึงเสริมสรางศักยภาพของทองถิ่นใหพรอมรับการกระจายตัวของการพัฒนา และการ
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เคลื ่อนยายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น เพื ่อใหเศรษฐกิจฐานรากเปนกำลังหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ท้ังดานการผลิตและการบริโภค ประกอบดวย 3 แนวทางยอย 
   1.1) การสงเสริมการจางงาน  
 1.2) การชวยเหลือและพัฒนาศักยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
 1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหวัเมืองหลัก ในภูมิภาคและเมืองรอง  
    ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเก่ียวของกับแนวทางยอย 
ท่ี 1.3) ในมิติการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพรอมเติบโตอยางยั่งยืน (Transform) ท่ี 3) ยกระดับสถาบัน 
การศึกษาในพ้ืนท่ีใหเปนศูนยกลางการพัฒนาและการเรียนรู ดานเทคโนโลยีนวัตกรรมท่ีสงเสริมจุดเดน
ทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีนั้น ๆ  
 แนวทางหลักท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนใหเปนกำลังหลัก  
ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนา  
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานใหตรงกับ 
ความตองการของนายจาง รวมกับการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากใหสอดคลองกับ
อุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ีประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตามท่ีไดระบุไวในประเด็นการ
พัฒนาขอ 2) Future Growth ตลอดจนให มีความสอดรับกับความตองการของตลาดแรงงาน 
และโครงสรางเศรษฐกิจท่ีปรับเปลี่ยนไป พรอมท้ังเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัด
สวัสดิ การทางสั งคมให เหมาะสม เพี ยงพอกับความจำเป นในการดำรงชี วิต ท้ั งความ ม่ันคง 
ทางรายไดและสุขภาพ ประกอบดวย 3 แนวทางยอย 
 3.1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และสงเสริมการเรียนรู 
 3.2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม  
 3.3) การเสริมสรางความม่ันคงทางสุขภาพ  
  ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเก่ียวของกับแนวทางยอย  
ท่ี 3.1) ใน 3 มิติ 
    มิติการพรอมรับ (Cope) ท่ี 3) สงเสริมการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีจำเปน
สำหรับการเรียนการสอน การเรียนรูดวยตนเอง การพัฒนาทักษะอาชีพ และการแสวงหาโอกาส 
ทางเศรษฐกิจ  

   ม ิต ิการปรับต ัว  (Adapt) ที ่ 1) ส งเสริมให แรงงานม ีท ักษะที ่หลากหลาย  
มีความยืดหยุน พรอมปรับตัวสูวิธีการทำงานหรืออาชีพใหมเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนดวยการ 
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของแรงงาน 2) ปรับรูปแบบการเรียนรูและพัฒนาทักษะใหมีความยืดหยุนและ
ตอบสนองตอภาวะวิกฤตมากข้ึน อาทิ การเรียนรูทางไกล หลักสูตรระยะสั้นและการผสมผสาน 
การเรียนรูแบบออฟไลนและออนไลน 3) สงเสริมทักษะท่ีจำเปน โดยเฉพาะทักษะภาษา ตางประเทศ 
แล ะ ทั กษ ะดิ จิ ทั ล  รวม ถึ ง ทั กษ ะ ท่ี ส ำ คั ญ อ่ืน  ๆ  เช น  ทั กษ ะการ คิ ด เชิ งวิ พ าก ษ  ทั กษ ะ 
ทางการเงิน และทักษะทางอารมณ เปนตน  
         มิติ การเปลี่ ยนแปลงเพ่ื อพรอมเติบโตอย างยั่ งยืน (Transform) ท่ี  2) สร าง
สภาพแวดลอมและพัฒนาบุคลากรใหเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหคนทุกชวงวัยสามารถเขาถึง
โอกาส ในการยกระดับและปรับทักษะความรูและทักษะเพ่ือการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ 
ท่ีหลากหลายไดอยางตอเนื่อง  
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 แนวทางหลักท่ี 4 การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการฟนฟู 
และพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) สอดคลองยุทธศาสตรชาติ ดานยุทธศาสตรชาติ 
ดานความม่ันคง ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยเรงรัด พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสำคัญ แกไขปรับปรุง
กฎหมายและการดำเนินงานของภาครัฐใหทันสมัย พัฒนาและประยุกตใชองคความรูและนวัตกรรม 
เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย ภาคประชาชน ภาคเอกชน ทองถ่ิน สถาบัน และองคกรตาง ๆ เพ่ือ
ลดอุปสรรค ขอจำกัด และสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศตามประเด็นการพัฒนาท้ัง 3 ขอขางตน 
ประกอบดวย 5 แนวทางยอย 
   4.1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหม  

 4.2) การปรับปรุงกฎหมายและสงเสริมภาครฐัดิจิทัล  
 4.3) การพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม  
 4.4) การเสริมสรางความม่ันคงและบริหารจัดการความเสี่ยง  
 4.5) การสงเสริมการมีสวนรวมของเครือขายและภาคีการพัฒนา  

    ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเก่ียวของ 4 แนวทางยอยใน 3 มิติ 
     แนวทางยอยท่ี 4.1 ในมิติการพรอมรับ (Cope) ท่ี 2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เชิง
ระบบ เช น ระบบบริหารจ ัดการขอม ูลภาครัฐ ระบบการบริหารจัดการงานวิจ ัยสู การผลิต  
เชิงพาณิชย และระบบการแกปญหาและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากวิกฤตตาง ๆ  
   แนวทางยอยท่ี 4.2 ใน 3 มิติ 
     มิติการพรอมรับ (Cope) ท่ี  1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานขอมูลแบบบูรณาการ  
โดยการจัดเก็บและเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ รวมถึงการเปดเผยและใชประโยชน 
จากฐานขอมูลในการวิเคราะหปญหา ความตองการ ศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาใหสอดคลอง 
กับบริบทเชิงพื ้นที ่ อาทิ ฐานขอมูลประชาชนเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่และฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนาการผลิต  
   มิติการปรับตัว (Adapt) ท่ี 1) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการใหบริการประชาชน 
อาทิ  กล ไก เพ่ื อช วย เห ลื อกลุ ม เป าหม ายและระบ บ เตรี ยมความพ รอมด านการจั ดการ 
สาธารณภัยเพ่ือบริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
        ม ิต ิก าร เปลี ่ย นแปลงเพื ่อพ ร อม เต ิบ โตอย า งยั ่งย ืน  (Transform) ที ่ 4)  
ปรับโครงสรางและวิธีปฏิบัติราชการ ใหมีความยืดหยุน คลองตัว มีความบูรณาการเชื่อมโยงระหวาง 
หนวยงานท่ี เก่ียวของเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานท่ียึดภารกิจหรือพ้ืนท่ี เปน พ้ืนฐาน  
และสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทัน  
  แนวทางยอยท่ี 4.4 ในมิติการปรับตัว (Adapt) ท่ี 1) พัฒนาระบบการเตรียม ความ
พรอมด านการจ ัดการภาวะว ิกฤตให ม ีประส ิทธ ิภาพ โดยการบ ูรณาการระบบการจ ัดการ 
ในภาวะฉุกเฉินใหมีเอกภาพ สามารถรองรับเหตุการณความขัดแยงและสาธารณภัยรูปแบบใหม 
ในทุกมิต ิอาทิ ความปลอดภัยทางไซเบอร และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
         แนวทางยอยที ่ 4.5 ในมิต ิการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อพรอมเต ิบโตอยางยั ่งย ืน
(Transform) ท่ี 1) เพ่ิมบทบาทและศักยภาพของทองถ่ิน และยกระดับการมีสวนรวมของภาคีตาง ๆ  
ในการบริหารราชการ แกไขปญหาและพัฒนาประเทศ 
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5. แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) 13 ดาน พรอม
กับแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ (ฉบับปรับปรุง) เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบ ราง แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ดาน ตามท่ีคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตรชาติพิจารณาใหความเห็นชอบแลวเม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 ไดแก 1) ดานการเมือง 2) 
ดานการบริหารราชการแผนดิน 3) ดานกฎหมาย 4) ดานกระบวนการยุติธรรม 5) ดานเศรษฐกิจ 6) 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 7) ดานสาธารณสุข 8) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 9) ดานสังคม 10) ดานพลังงาน 11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ 12) ดานการศึกษา และ 13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
  2. เห็นชอบแนวทางการขับคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศฯ (ฉบับปรับปรุง)  
และกิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock)
สาระสำคัญท่ีเก่ียวของ ดังนี ้
  2.1 การดำเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิม ใหดำเนินการคูขนานกับ
กิจกรรม Big Rock โดยหนวยงานรับผิดชอบหลักรบัไปดำเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหนวยงาน 
     2.2 สำนักงบประมาณใหความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในการดำเนินโครงการ  
ภายใตกิจกรรม Big Rock เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
 2.3 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 2 คณะ และหนวยงานหลัก 36 แหง รับผิดชอบ 62 
กิจกรรม Big Rock ท่ีมีเปาหมายสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาประเทศ ท่ีกำหนดไวในยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทฯ รวมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ใหแลวเสร็จภายใน      
ป 2565 โดยมีกฎหมายท่ีตองจัดทำหรือปรับปรุง รวมท้ังสิ้น 45 ฉบับ 
  ภารกิจสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของและสนับสนุนเปาประสงค
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 10 ดาน ประกอบดวย (1) ดานการเมือง (2) ดานการ
บริหารราชการแผนดิน (3) ดานกฎหมาย (5) ดานเศรษฐกิจ (6) ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม (8) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ดานสังคม (11) ดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ดานการศึกษา (13) ดานวัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการเมือง 
     เปาประสงค เพื ่อสรางความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ทางการเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคงและเกิด
ความสามัคคีปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ ตลอดจนเพื่อใหพรรคการเมืองและนักการเมือง 
ยึดม่ันในประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนหลัก  

   กิจกรรม Big Rock ดานการเมือง ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 และ 3 
    (1) การสงเสริมความรูทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข       
     (2) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 
    (3) การสรางความสามัคคีปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ  
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  (4) การสงเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง  
    (5) การปรับปรุงกระบวนการรางรัฐธรรมนูญ 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรบัปรุง) ดานการบริหารราชการแผนดิน   
    เปาประสงค เพ่ือใหความสำคัญในการเตรียมความพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ใน
ทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณชีวิตวิถีใหม และทิศทางท่ีกำหนดไวตามยทุธศาสตรชาติ 
    กิจกรรม Big Rock ดานการบริหารราชการแผนดิน ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิารเก่ียวของท้ัง 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    (1) ปรับเปลีย่นรูปแบบการบริหารงานและการบรกิารภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล  
  (2) จัดโครงสรางองคกร และระบบงานภาครัฐให มีความยืดหยุน คลองตัว 
และเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ  
  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูระบบเปด เพ่ือใหไดมา 
และรักษาไวซ่ึงคนเกง ดี และมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม  
    (4) สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน  
    (5) ขจัดอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ และการเบิกจายเงินเพ่ือใหเกิดความ
รวดเร็ว คุมคาโปรงใส ปราศจากการทุจริต 
    3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานกฎหมาย 
     เปาประสงค เพ่ือใหเกิดผลอันพึงประสงคในการมีกฎหมายท่ีดีและมีเพียงเทาท่ี
จำเปนตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
      กิจกรรม Big Rock ดานกฎหมาย ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 และ 3 
      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีสรางภาระหรือเปนอุปสรรคตอการ
ดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพและเปน
รูปธรรม 
    (2) จัดให มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา  
ท่ีไมใชความผิดรายแรงใหเปนโทษปรับเปนพินัย เพ่ือลดผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
(3) จัดให มีกลไกกำหนดใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีควบคุม กำกับดูแล  
และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใชในการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใชกฎหมาย 
     (4) จัดใหมีกลไกชวยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอรางกฎหมาย  
     (5) จัดทำประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกัน  
เพ่ือความสะดวกในการใชงาน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานเศรษฐกิจ 
    เปาประสงค เพ่ือยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญ
และความเขมแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสราง และกลไกสถาบันบริหารจัดการ
เศรษฐกิจของประเทศตามหลักแนวคิดการบริหารงานคุณภาพท่ีมีบทบาทสำคัญตอการขับเคลื่อน
ประเด็นปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำใหเกิด 
ผลสมัฤทธิ์  
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    กิจกรรม Big Rock ดานเศรษฐกจิ ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 
    (1) การสรางเกษตรมูลคาสูง  
      (2) การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวคุณภาพสูง  
    (3)  การเพ่ิมโอกาสของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม  
และบริการเปาหมาย  
    (4) การเปนศูนยกลางดานการคาและการลงทุนของไทยในภูมิภาค 
   (5) การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
    6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 
    เปาประสงค เพ่ือใหทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ไดรับการดูแล รักษา และ
ฟนฟูอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณยั่ งยืน เปนฐานการพัฒนาประเทศ 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดลอม พรอมทั้งเกิดความสมดุลระหวางการอนุรักษ และการใช
ประโยชนลดความขัดแยงของการพัฒนาที่ใชฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบตอ
สิ ่งแวดลอมและลดภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ  
     กิจกรรม Big Rock ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย             
4 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 
    (1) เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนท่ีปาไมใหไดตามเปาหมาย  
     (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
      (3) การบริหารจัดการน้ำเพ่ือสรางเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน  
     (4) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
  8) แผนการปฏิร ูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด านสื ่อสารมวลชน  เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     เปาประสงค เพ่ือมุงเนนการสรางดุลยภาพระหวางเสรีภาพในการทำหนาท่ีของสื่อ
บนความรับผิดชอบกับการกำกับท่ีมีความชอบธรรม และการใชพ้ืนท่ีดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอยางมี
จรรยาบรรณ ดำรงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรูของประชาชน ดวยความเชื่อวาเสรีภาพของ
การสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย และมุงเนนใหสื่อเปนโรงเรียนของ
สังคมในการใหความรูแกประชาชน ปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝงทัศนคติท่ีดี  
     กิจกรรม Big Rock ดานส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย  
3 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 
    (1) การพัฒนาระบบคลังขอมูลขาวสารเพ่ือการประชาสัมพันธเชิงรุกและการจัดการ  
     (2) การกำกับดูแลสื่อออนไลน 
     (3) การยกระดับการรูเทาทันสื่อ 
    9) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานสังคม 
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     เป าประสงค  เพ่ื อแก ไขปญหาความยากจนและความเหลื่ อมล้ ำในสั งคม  
การคุมครองกลุมเปราะบางในสังคม ตลอดจนการสรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร 
และแหลงทุนของประชาชน  
     กิจกรรม Big Rock ดานสังคม ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 และ 3 
     (1) การมีระบบการออมเพ่ือสรางหลักประกันรายไดหลังวัยเกษียณท่ีเพียงพอ 
และครอบคลุมในกลุมแรงงานท้ังในและนอกระบบ  
     (2) ผลักดันใหมีฐานขอมูลทางสังคมและคลังความรูในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือใหสามารถจัด
สวัสดิการและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ ท่ีตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย  
     (3) การปฏิรูปการข้ึนทะเบียนคนพิการ เพ่ือใหคนพิการไดรับสิทธิ สวัสดิการ 
และความชวยเหลือไดอยางครอบคลมุและท่ัวถึง  
     (4) การสรางกลไกท่ีเอ้ือใหเกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง  
     (5) การสรางมูลคาใหกับท่ีดินท่ีรัฐจัดใหกับประชาชน 
   11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด านการปองกันและปราบปราม 
การทุจรติและประพฤติมิชอบ 
    เปาประสงค เพ่ือแกปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหมีการสงเสริม สนับสนุน 
และใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และใหมีมาตรการควบคุม กำกับ ติดตาม
การบ ริห ารจั ดการของหน วยงานภ าครัฐและภ าค เอกชน  โดย เฉพ าะการปฏิ บั ติ ห น า ท่ี  
ดวยความซ่ือสัตยสุจริตของบุคลากรใชดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใตกรอบธรรมาภิบาลและการกำกับ
กิจการท่ีดีอยางแทจริง รวมถึงการเปดเผยขอมูลขาวสารภาครัฐใหประชาชนสามารถเขาถึง 
และตรวจสอบไดและสนับสนุนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริตเพ่ือขจัดปญหา
การทุจริตท่ีเก่ียวของกับการติดตอกับหนวยงานภาครัฐ  
      กิจกรรม Big Rock ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 และ 5 
    (1 ) ส ง เส ริมการ มีส วน ร วมของภ าคประชาชน ในการต อต านการ ทุ จริต 
    (2 ) พั ฒ น าระ บ บ คุ ม ค รอ งผู แ จ ง เบ าะแ ส ก าร ทุ จ ริ ต ท่ี มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  
     (3) พัฒนากระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติในการดำเนินคดีทุจริต
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  
      (4) พัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน  
      (5) พัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ 
 12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานการศึกษา  
   เปาประสงค เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการ 
ศึกษา มุงความเปนเลิศและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพในการใชทรพัยากร เพ่ิมความคลองตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการ ศึกษา
และสรางเสริมธรรมภิบาล ซ่ึงครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรูตลอดชีวิต  
 ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับยุทธศาสตรชาต ิ
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   1. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
ขอ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ขอ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 ขอ 4.4 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ขอ 4.1 การ
ลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ  ขอ 4.2 การกระจายศูนยกลางความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีขอ 4.3 การเสริมสรางพลังทางสังคม 
  ความสอดคลองของการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาต ิ
   1. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
1.1 เด็กเกิดอยางมี คุณภาพ มี พัฒนาการสมวัย สามารถเข าถึงบริการ ท่ี มี คุณภาพมากข้ึน  
1.2 วัยเรียน/วัยรุน มีความรู และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถวน รูจักคิด วิเคราะห รักการเรียนรู  
มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ทำงานรวม กับผู อ่ื น ได อย างมีประสิทธิผลตลอดชี วิตดี ข้ึน  1 .3 แรงงาน มี ศักยภาพในการ 
เพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความสำคัญท่ีจะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสรางอาชีพและความตองการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 1.4 
มีคนไทยท่ี มีความสามารถและผู เชี่ ยวชาญตางประเทศเขามาทำวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี   
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ิมข้ึน 1.5 ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงในชีวิต มี
ทักษะการดำรงชีวิต เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคม
เพ่ิมข้ึน 
   2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู 2.1 คนไทยไดรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 
สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน  
   3. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทย 
มีการเตรียมการกอนยามสูงอายุเพ่ือใหสูงวัยอยางมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ดานการศึกษา ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรปู 
     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแตระดับ
ปฐมวัย (หนวยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ 
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจยัและนวัตกรรม) 
   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ท่ีเนนการฝก
ปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ นำไปสูการจางงานและการสรางงาน (หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวง 
ศึกษาธกิาร) 
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    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน   
อุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายไดปานกลางอยางยั่ งยืน  
(หนวยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) 
 ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวนเก่ียวของและสนับสนุน  
ในข้ันตอนของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 1, 2 และ 3 ดังนี ้
     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแตระดับ
ปฐมวัย (กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการทำงานเพ่ือสนับสนนุการดำเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการปองกัน (Prevention) และการแกไข (Correction) 
ปญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานในระดับพ้ืนท่ีและตนสังกัด 

  4. การติดตามความคืบหนาและการระดมการมีสวนรวมของสังคม 

   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ   
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (กระทรวงศึกษาธกิาร) 
  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรูทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูใหมีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูกับภาคีเครือขายตาง ๆ    
ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ประชุมหนวยงานผูรับผิดชอบ ติดตาม
ความคืบหนาในการดำเนินการ 
   กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม) 
  ข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูป 
  2) ดานกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความกาวหนาในการประกอบอาชีพ 
  ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาวิเคราะหและกำหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความตองการจำเปน 
  ข้ันตอนท่ี 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชวยเหลือคร ู
และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศกตามความตองการจำเปน 
     ข้ันตอนท่ี 4 การสงเสริม สนับสนุนระบบกลไกใหครูและบุคลากรทางการศึกษา     
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามชวยเหลือครูใหม ครูท่ี ไมมีวุฒิทางการศึกษา  
ครูท่ีมีความรู ความสามารถและมีคุณลักษณะไมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ครูและสถานศึกษา     
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ในทองถ่ินยากจน หางไกลและทุรกันดาร อาทิ การรวมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional 
Learning Community & Continuous Professional Development)  ก า ร ศ ึก ษ า อ บ ร ม  
และแพลตฟอรมกระบวนการจัดการเรียนรูการบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
     ข้ันตอนท่ี 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
   ข้ันตอนท่ี 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะท่ีไดรับการปรับปรุง
ใหมและการคงวิทยฐานะของครู โดยนำผลการประเมินวิทยฐานะไปเปนสวนสำคัญในการประเมินและ
การปรับปรุงคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 
   13) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     
     เปาประสงค เพื ่อใหประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ 
ฐานวัฒนธรรม ประชาชนออกกำล ังกายและเล นกีฬาอยางสม่ำเสมอ รวมถึงมีความรอบรู  
ดานสุขภาพเพื ่อพัฒนาสุขภาพใหแข็งแรง และเปนฐานในการพัฒนากีฬาชาติ และกำลังคน 
ของประเทศมีทักษะท่ีเอ้ือตอการสรางผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    กิจกรรม Big Rock ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย 
ประกอบดวย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวของกิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 และ 5 
    (1) การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกชวงวัย ผานการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและ
การใชกลไกรวมระหวางภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน  
     (2) การพัฒนาการเรียนรูและเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ (ข้ันตอน
ท่ี 2 สรางความตระหนักและจูงใจใหเด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญ และสืบสาน รักษา และตอยอด
ทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีของคนแตละพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ของประเทศ) 
     (3) การสงเสริมประชาชนเปนศูนยกลางในการสรางวิถีชีวิตทางการกีฬาและการ
ออกกำลังกายอยางท่ัวถึงและเทาเทียม และการสรางโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ  
     (4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลั งคนของประเทศแบบบู รณาการ  
     (5) การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ (ข้ันตอนท่ี 1 พัฒนาทักษะ ดิจิทัล
ใหกับคนทุกชวงวัยอยางเหมาะสม) 
 

6. กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570)  
   ภายใตกระแสแนวโนม การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน อาทิความกาวหนาของเทคโนโลยี
อยางพลิกผัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัย และภาวะโลกรอนจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมกับปจจัยเรงจากการแพรระบาดของโรคโควิด 19 ท่ีกอใหเกิดความ
ผันผวนของสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม แกหลายประเทศท่ัวโลก รวมถึงประเทศ
ไทยนั้นพบวาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสามารถนำมาซ่ึงโอกาสและความเสี่ยงท่ีจะชวยผลักดัน
ใหการพัฒนาประเทศไทยในระยะตอไปใหเกิดผลสำเร็จ หรือเปนอุปสรรค หนวงรั้งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศใหไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว ข้ึนอยู กับบริบทหรือศักยภาพและขีด
ความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยโอกาสท่ีสำคัญสำหรับประเทศ
ไทยซ่ึงมีท่ีมาจากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก พบวามีท่ีมาจากความกาวหนาและความ
แพรหลายของเทคโนโลยีเปนหลัก ซ่ึงการสรรคสรางประโยชนจากเทคโนโลยีใหเกิดเปนโอกาสสำหรับ
ประเทศไทยไดนั้น ตองอาศัยการพัฒนาคนและระบบบริหารจัดการดานดิจิทัลและขอมูลสารสนเทศ   
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ใหมีความพรอมเพ่ือรองรับโอกาสท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงใหกระจายลงสูทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง 
เทาทัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงท่ีคาดวาจะสงผลกระทบเชิงลบและเปนความทาทายท่ีสำคัญตอ
ประเทศไทยในการท่ีจะตองเรงแสวงหาแนวทางในการแกไขรับมือนั้น พบวามาจากแนวโนมดานการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร ความเหลื่อมล้ำดานดิจิทัล รวมถึงปญหาสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ
ซ่ึงจะบั่นทอนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ รวมถึงยังอาจเปนเง่ือนไขทาทายตอมิติการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและการสรางความเสมอภาคในสังคม ซ่ึงบริบทสถานการณของประเทศไทยท่ียัง
มีขอจำกัดภายในหลายประการนั้น หากไมไดรับการแกไขอยางเรงดวนแลว อาจสงผลใหประเทศไทยมี
ความเปราะบางยิ่งข้ึน เม่ือตองเผชิญกับความเสี่ยงตางๆ ท่ีมีความผันผวนสูง ตลอดจนอาจพลาดโอกาส 
ท่ีจะใชประโยชนจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีตองการ และ
สงผลใหประเทศไทยไมสามารถกาวตามโลกไดอยางเทาทัน นำไปสูการสูญเสียความสามารถในการ
แขงขันในระยะยาว และอาจตองจมกับปญหาเรื้อรังท่ีฉุดรั้งความกาวหนาของประเทศไทยในทุกมิติ
อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได 
   เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
13 (พ.ศ. 2566-2570) ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางท่ีจะนำไปสูการบรรลุเปาหมาย ตามยุทธศาสตรชาติ 
20 ป ไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตเง่ือนไขความทาทายท้ังหลายดังกลาว จึงจำเปนท่ีประเทศจะตอง
เสริมสรางใหเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในระดับโครงสรางของประเทศบนพ้ืนฐานของความ
เขมแข็ง สมดุล และยั่งยืน เพ่ือกาวขามปญหาอุปสรรคเดิมใหประเทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอตอการ
บริหารจัดการความเสี่ยง พรอมท้ังเรงเพ่ิมศักยภาพในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนได
อยางเหมาะสมและทันทวงที 
   6.1 พลิกโฉมประเทศไทยสู เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางย่ังยืน 
(Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand)  
   การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มี
จุดประสงค เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ ยนแปลงประเทศขนานใหญ  (Thailand’s 
Transformation) ภายใตแนวคิด “Resilience” ซ่ึงมีจุดมุงหมายในการลดความเปราะบาง สรางความ
พรอมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวใหอยูรอดไดในสภาวะวิกฤติ โดยสรางภูมิคุมกัน
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือใหประเทศสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน โดยการพลิกโฉมประเทศไทย
ครอบคลุมตั้งแตการเปลี่ยนแปลง ในระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก ในขณะเดียวกัน กรอบ
แผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 13 ยังมุงกำหนดทิศทาง การพัฒนาประเทศใหสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผานการสรางความสมดุลในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาแกทุกภาคสวนเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังการสรางความสมดุล ระหวางความสามารถในการแขงขันกับ
ตางประเทศกับความสามารถในการพ่ึงตนเอง พรอมท้ังการปรับเปลี่ยน องคาพยพในมิติตาง ๆ ใหเทา
ทันและสอดคลองกับพลวัตและบริบทใหมของโลก โดยคำนึงถึงเง่ือนไขของสถานการณและทรัพยากร
ของประเทศ นอกจากนี้ กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ยังใหความสำคัญกับเปนหมายการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนทุกกลุม และสงตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมท่ีดีไปยังคนรุนตอไป  
   6.2 องคประกอบหลักของการขับเคล่ือนประเทศสู“เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนา
อยางย่ังยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand)  
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เนื่องดวยเปาประสงคท่ีตองการใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ทำหนาท่ีระบุทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีควรมุงเนนไดอยางชัดเจน การกำหนดกรอบแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 จึงมุงเนนคัดเลือกประเด็นการพัฒนาท่ีมีลำดับความสำคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไปสู 
Hi-Value and Sustainable Thailand ในองคประกอบสำคัญ 4 ประการ ไดแก 1) เศรษฐกิจมูลคาสูง
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 2) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค 3) วิถีชีวิตท่ียั่งยืน 4) ปจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉมประเทศ โดยภายใตองคประกอบในแตละดานได มีการกำหนด “หมุดหมาย” 
(Milestones) ซ่ึงเปนการบงบอกถึงสิ่งท่ีประเทศไทยปรารถนาจะ “เปน” มุงหวังจะ “มี” หรือตองการ
จะ “ขจัด” ในชวงระยะเวลา 5 ป ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 เพ่ือสะทอนประเด็นการพัฒนาท่ีมี
ความสำคัญตอการพลิกโฉมประเทศ สูการเปน Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในป 
2570 โดยรายละเอียดขององคประกอบท้ัง 4 ดานและหมุดหมายมีดังนี้ 

    ท้ังนี้ การกำหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ในชวงระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 13 เพ่ือนำไปสูการพลิกโฉมประเทศสูการเปน  Hi-Value and Sustainable Thailand ภายใน
ป 2570 ไดพัฒนาข้ึนจากการนำโอกาสและความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหผลกระทบของแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ตอสถานะของการพัฒนาประเทศ มาใชเปนกรอบในการจัดทำ
รายละเอียด และสาระสำคัญของหมุดหมาย ท้ัง 13 ประการ โดยความเชื่อมโยงระหวางโอกาสและ
ความเสี่ยงกับ 13 หมุดหมาย 
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หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
   หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณคาและความยั่งยืน 
   หมุดหมายท่ี 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาของอาเซียน 
   หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
   หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ี 
สำคัญของภูมิภาค 
   หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัลของ  
อาเซียน 
 

 
    
   หมุดหมายท่ี 7 ไทยมี SMEs ท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันได 
   หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ทันสมัย และนาอยู 
   หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทาง 
สงัคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
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   หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 
   หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  

 
 
   หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการ
พัฒนาแหงอนาคต 
   หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีมีสมรรถนะสูง 
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7. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ.2562-2565)   

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเปน แผน
หลักของชาติ ท่ี เปนกรอบทิศทางการดำเนินการปองกัน  แจงเตือน แก ไข หรือระงับยับยั้ ง 
ภัยคุกคาม เพ่ือธำรงไวซ่ึงความม่ันคงแหงชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซ่ึง ภารกิจ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวนเก่ียวของ รวม 7 นโยบาย 6 แผน ไดแกนโยบายท่ี  
1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สอดรับดวย แผนท่ี 3) แผนการเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข นโยบายท่ี 2) 
สรางความเปนธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันทในชาติ สอดรับดวยแผนท่ี 6) แผนการสราง
ความสามัคคีปรองดอง นโยบายท่ี 3) ปองกันและแกไขการกอเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
สอดรับดวย แผนท่ี 7) แผนการปองกันและแกไขปญหาการกอเหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต นโยบายท่ี 5) สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ และนโยบาย
ท่ี 8) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันความม่ันคงภายใน สอดรับดวยแผนท่ี 10) แผนการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด นโยบายท่ี 9) เสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับดวยแผนท่ี 11)
แผนการเสริมสรางความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายท่ี 10) เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยไซ
เบอร สอดรับดวยแผนท่ี 15) แผนการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร 
 

8. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิ ติบัญ ญั ติแห งชาติ   
เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเรงดวน ซ่ึงภารกิจสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสวนเก่ียวของ รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเรงดวน ดังนี้  
 นโยบายหลักท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย นโยบายหลักท่ี 2 การ
สรางความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลัก 
ท่ี 3 การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดี ท้ังดาน
คุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซ่ือสัตย การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมี 
สวนรวมทำประโยชนใหประเทศและการเปนพลเมืองดี) นโยบายหลักท่ี 4 การสรางบทบาทของไทย 
ในเวทีโลก (4.2 สรางความเปนปกแผนของอาเซียน) นโยบายหลักที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการแขงขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการทองเท่ียว) 
นโยบายหลักท่ี 6 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค (6.1 สงเสริมพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะนาอยูท่ัวประเทศ) นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกชวงวัย (8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ ใหม  8.5 วิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะ 
ทุกชวงวัย 8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักท่ี 9 การ
พัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สรางหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักท่ี 
10 การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน นโยบายหลัก
ท่ี 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักท่ี 12 การปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
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 นโยบายเรงดวนท่ี 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต นโยบาย
เรงดวนท่ี 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี  21 นโยบายเรงดวนท่ี 8 การแกไขปญหาทุจริต 
และประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเรงดวนท่ี 9 การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขใน
พ้ืนท่ีชายแดนภาคใต นโยบายเรงดวนท่ี 10 การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 
 

9. เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

   การประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – 
UNGA) เม่ือวัน ท่ี  25 กันยายน 2558 ผูน ำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย  
รวม 193 ประเทศ ไดลงนามรับรองเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development 
Goals; SDGs) ทดแทนเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; 
MDGs) ซ่ึงหมดอายุลงในป 2558 เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนจะถูกใชเปนเครื่องกำหนดทิศทาง 
การพัฒนาท้ังของประเทศไทยและของโลกจนถึงป ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา  
15 ป ท่ีประกอบดวย 17 เปาหมาย (Goal) 169 เปาประสงค (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล อันเปนสามเสาหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน  
โดยมีเปาหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไมท้ิงใครไวเบื้องหลัง ไมทำลาย
แหลงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมท้ังใหความสำคัญมากยิ่งข้ึนตอการมีสวนรวมของทุกภาคสวนซ่ึง
จะตองรวมขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   ประเทศไทยไดกำหนดกลไกการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืนในรูปแบบ
คณะกรรมการ โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้  (มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน : กพย. เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2562) 
 1. เห็นชอบหลักการรางแผนการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามท่ี สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนสำหรับ
ประเทศไทยรวมกับหนวยงานตาง ๆ 
 3. เห็นชอบใหยกเลิกการดำเนินงานตาง ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการตาง ๆ ภายใต
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีไดเคยมีขอสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการดำเนินงานใหสอดคลองกับรางแผนการขับเคลื่อนฯ 
 ราง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย ประกอบดวย 
 1. การสรางการตระหนักรู 
   2. การเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนกับยุทธศาสตรชาติ แผนระดับท่ี 2  
และแผนระดับท่ี 3 ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติ
เชิงนโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผูแทนสวนราชการ และหนวยงานตาง ๆ : กรรมการ 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่ งยืน เปนกลไกในการแปลงนโยบาย 
และยุทธศาสตรดานการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทยสูการปฏิบัติอยางบูรณาการ รวม 4 คณะ 
ประกอบดวย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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   3.2.2 คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
 4. การจัดทำโครงการ/การดำเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนผานการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทฯ ดวยหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการ
พัฒนาระหวางประเทศ) 
   กพย. ไดมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานรับผิดชอบและประสานงาน
หลักการขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
   1. รายเปาหมายหลัก (Goal) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 สรางหลัก ประกันวา
ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต 
    2. รายเปาหมายยอย (Target) ท่ี 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
   เปาหมายยอย 4.1 : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธทางการ
เรียนท่ีมีประสิทธิผล ภายในป พ.ศ. 2573 
     เปาหมายยอย 4.2 : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใหเด็ก
เหลานั้นมีความพรอมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป 2573 
    เปาหมายยอย 4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผูใหญท่ีมีทักษะท่ีเก่ียวของ รวมถึงทักษะ
ทางดานเทคนิคและอาชีพสำหรับการจางงาน การมีงานท่ีมีคุณคา และการเปนผูประกอบการภายในป 2573 
 เปาหมายยอย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศดานการศึกษาและสรางหลักประกัน วา
กลุมท่ีเปราะบางซ่ึงรวมถึงผูพิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับ อยาง
เทาเทียม ภายในป พ.ศ. 2573 
   เปาประสงคท่ี 4.6 สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญในสัดสวนสูง 
ท้ังชายและหญิง สามารถอานออกเขียนไดและคำนวณได ภายในป 2573  
   เปาประสงคท่ี  4.7  สรางหลักประกันวาผู เรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะ 
ท่ีจำเปนสำหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
และการมีวิถีชีวิตท่ียั่ งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรม 
แหงความสงบสุข และไมใชความรุนแรง การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของวัฒนธรรมตอการพัฒนาท่ียั่งยนื ภายในป 2573 
   เปาประสงคท่ี 4.A  สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษาท่ีออนไหวตอ
เด็ก ผูพิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรูท่ีปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
     เปาประสงค ท่ี 4.C  เพ่ิมจำนวนครูท่ี มีคุณวุฒิ  รวมถึงการดำเนินการผานทาง 
ความรวมมือระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนา
นอยท่ีสุดและรัฐกำลังพัฒนาท่ีเปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 
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      ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเก่ียวของกับเปาหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืน รายเปาหมายหลัก (Goal) ท่ี 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษา ท่ีมีคุณภาพ
อยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตและทุกรายเปาหมายยอย 
(Target) ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน  
 

10. แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560-2579)  

    แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนท่ีวางกรอบเปาหมายและทิศทาง  
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาค ใน
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนาคน ใหมีสมรรถนะในการ
ทำงานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการ 
ศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ
ปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม (All For 
Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 
2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายไดและวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดย
นำยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบความคิดสำคัญในการจัดทำแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน : คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิต
อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ี มี คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิและยุทธศาสตรชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จรยิธรรม รูรักสามัคคี 
และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยัง่ยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางและความเหลื่อมล้ำ 
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตรแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 
ซ่ึงเก่ียวของกับภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท้ัง 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลกัของชาติ และยึดม่ันการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 3) คนทุกชวงวัยไดรับ
การศึกษา การดูแลและปองกันจากภยัคุกคามในชวีิตรูปแบบใหม 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของ
ชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและ
สงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 3) ยกระดับ



 

แผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566                                                                  หนา | 61  
 

คุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ
ชายแดนและพ้ืนท่ีเกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ
และแรงงานตางดาว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจาก
โรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสราง         
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 เปาหมาย 1) กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการ 
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหนวยงาน 
ท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) การวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความ
ตองการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สงเสริมการผลิตและพัฒนา 
กำลังคนที่มีความเชี ่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง 
องคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 เปาหมาย 1) ผู เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะ 
และคุณลักษณะท่ีจำเปน ในศตวรรษ ท่ี  21 2) คนทุกชวงวัย มี ทักษะความรูความสามารถ 
และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ  
3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมี
คุณภาพและมาตรฐาน 4) แหลงเรียนรู  สื่อตำราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู มี คุณภาพ 
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 5) ระบบและกลไก 
การวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู ความสามารถ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 2) สงเสริมและพัฒนา
แหลงเรียนรู สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจำกัดเวลาและสถานท่ี 3) สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานยิมของคนไทยใหมี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและ
ประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลงัขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนา
คุณภาพครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
 เปาหมาย 1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพ 2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 3) 
ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกตอง เปนปจจุบัน เพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
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 แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกชวงวัย 3) พัฒนาฐานขอมูล 
ดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 
 ยุทธศาสตรที ่ 5 การจัดการศ ึกษาเพื ่อสรางเสริมค ุณภาพชีว ิต ที ่เป นมิตร 
กับส่ิงแวดลอม 
 เปาหมาย 1) คนทุกชวงวัย มีจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรมและนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ี
สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสำนึกรักษสิ่ งแวดลอม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดำเนิน
ชีวิต 2) ส งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  แหลงเรียนรู  และสื่อการเรียนรู  
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3) พัฒนาองคความรู 
งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เปาหมาย 1) โครงสราง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผล
ตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกำลังแรงงานของประเทศ 
5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม สรางขวัญ
กำลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสทิธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 3 ) ส งเสริมการมีส วนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา  
4) ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 

11. คำแถลงนโยบายการจดัการศึกษาของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

     รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) ไดประกาศนโยบาย
และจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษา และ
วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 

นโยบายการจดัการศึกษา 12 ขอ ดังนี้ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับบริบทสงัคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และอาชีวศึกษา ใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือใหครูและอาจารยใดรับการพัฒนาใหมี
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สมรรถนะท้ังดานการจัดการเรียนรู ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช
สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลฝานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ 
(NDLP) และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพ่ือใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนา
แพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและ
เขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางกวางขวางผานระบบออนไลน และการนำฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใช
ประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดย
ใชจังหวัดเปนฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุงเพ่ือกำหนดใหมี
ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัด
เปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบ
วัดความรู และทักษะท่ีจำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงให
ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เปนธรรมและสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุมอ่ืน ๆ กระจาย
ทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

7. การนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF)      
สูการปฏิบัติ เปนการผลิตและการพัฒนากำลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิต
และการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
รางกาย จิตใจวินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดย
หนวยงานท่ีเก่ียวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ
ติดตามความกาวหนาเปนระยะ 

9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือให   
ผูจบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมีสวนชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา
ใชในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 
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11. การเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทาง
การศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ เพ่ือเปนการเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู
ตลอดชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
วาระท่ี  1 เรื่องความปลอดภัยของผู เรียน โดยจัดให มีรูปแบบ วิธีการ หรือ

กระบวนการในการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และ
ไดรับการปกปองคุมครองความปลอดภัยท้ังดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมี
ความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

วาระท่ี 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึด
ความสามารถของผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

วาระท่ี 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ำซอน เพ่ือใหได
ขอมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถ
นำมาใชประโยชนไดอยางแทจริง 

วาระท่ี 4 ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
สนับสนุนการดำเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศ
ของแตละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของประปจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

วาระท่ี 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพ
ของผูเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

วาระท่ี 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัยให
มีคุณภาพและมาตรฐาน ประซาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียม
ความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย 

วาระท่ี 7 การจัดการศึกษาสำหรับผูท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ สงเสริมการจัด
การศึกษาใหผูท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตใน
สังคมอยางมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค มี 6 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ

พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคใตชายแดน  
 ภาคตะวันออก 
 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยรักษา 
ฐานเศรษฐกิจเดิมท่ีมีอยูใหเติบโตอยางยั่งยืน และสรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
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การแขงขันและสนับสนุนใหประเทศเติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยเนนการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง ไดแก 
พ้ืนท่ีฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  
 1. พัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความ
ทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน  
   2. พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลติอาหารท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน สากล  
 3. ปรับปรงุมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
 4. พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน  
 5. แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษใหมี 
 ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

13. ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค 

   ภาคตะวันออกมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี
ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเปนท่ีตั้งของทาเรือน้ำลึกและทาอากาศ
ยานนานาชาติ 21 แผนพัฒนาภาคตะวันออก เชื่อมโยงกับเศรษกิจโลก นอกจากนี้ ยังเปนพ้ืนท่ีในแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (Southern Economic Corridor และ Southern 
Coastal Economic Corridor ) ท่ี เชื่อมโยงเมียนมาไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซ่ึงเปนเสนทางลัดโลจิสติกส        
(Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก และโลกตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออก     
ยังเปนแหลงผลิตอาหารสำคัญของประเทศ ไดแก สุกร กุง ไก ขาว และผลไม รวมถึงเปนแหลง
ทองเท่ียวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ ดังนั้น การพัฒนาภาค
ตะวันออกระยะตอไป จะตองพัฒนาตอยอดฐานเศรษฐกิจท่ีมีอยูของพ้ืนท่ีเขต พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) โดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรคและการคาบริการ ควบคู ไปกับ
การใชศักยภาพความอุดมสมบูรณของดินและน้ำและความพรอมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับ 
สินคาการเกษตรและบริการใหมีมูลคาสูง เพ่ือใหภาคตะวันออกเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรในการขับเคลื่อน
การ พัฒนาประเทศใหหลุดพนกับดัก “ประเทศรายไดปานกลาง” 
   เปาหมายเชิงยุทธศาสตร เปาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุงพัฒนาเปน
ฐานเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมท่ีมีอยูใหเติบโตอยางยั่งยืน และสราง
ฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและสนับสนุนใหประเทศเติบโตอยางมี
เสถียรภาพ โดยเนนการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสูง ไดแก พ้ืนท่ีฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนยกลาง
ความเจริญในภูมิภาคและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดน 
   วัตถุประสงค  
   1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากข้ึน  
   2 .เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
และการพัฒนาในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน  

   3. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม 
โดยมี ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบ
ขนสง สาธารณะในเขตเมืองอยางท่ัวถึง  
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   4. เพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสรางความสมดุลของระบบนิเวศ  
   เปาหมาย  

1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพ่ิมข้ึน         
2. สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดของภาค 

ตะวันออกลดลง 

   ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระดับภาค 
    ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหเปนเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษท่ีมีความทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
    ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาภาคตะวันออกใหเปนแหลงผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพและได 
มาตรฐานสากล 
    ยุทธศาสตรท่ี 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเท่ียว 
    ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ 
ประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
    ยุทธศาสตรท่ี 5 แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ มลพิษ
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

14. แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 

   โดยท่ีเปนการสมควรจัดตั้งกลุมจังหวัดและกำหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของ
กลุมจังหวัด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัด และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม
จังหวัด แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดต้ังกลุมจังหวัดและกำหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุม
จังหวัด โดยจัดตั้งกลุมจังหวัด จำนวน 18 กลุมจังหวัด 6 ภาค และกำหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการ 
ของกลุมจังหวัด 
  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ตั้งอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบดวย 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว อยูในกลุมภาค
ตะวันออก  ซ่ึงเปน 5 จังหวัดใน 8 จังหวัดของภาคตะวันออก ในสวนของภาคตะวันออก 2 ไดรับการ
กำหนดข้ึนเปนกลุมจังหวัดใหม ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการเรื่องการจัดตั้งกลุมจังหวัดและกำหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุม
จังหวัด(ฉบับท่ี 3) ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560โดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ประธาน โดยมีเปาหมายของการพัฒนาดังนี้  

“เมืองแหงคุณภาพชีวิต ศูนยกลางทองเท่ียวประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมและนเิวศ แหลงผลไมและครัวสุขภาพไทย” 

  จากขอมูลการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในมิติตางๆ ทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ นโยบายของรัฐบาล ศักยภาพ โอกาส ปญหาและความตองการของพ้ืนท่ีกลุมจังหวัด  ได
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นำขอมูลมาใชวิเคราะหสภาพแวดลอมกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 (SWOT Analysis) พบวากลุม
จังหวัดภาคตะวันออก 2 มีประเด็นการพัฒนาประกอบไปดวยท้ังหมด 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 : สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเพ่ือ
สนับสนุนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 : เพ่ิมขีดความสามารถดานการคา และการคาชายแดน 
เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบาน 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินคา
เกษตร (ผลไม ปศุสัตวและประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอยางครบวงจร 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 : อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปอง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
   ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับ

คุณภาพชีวิตใหมีความม่ันคงปลอดภัย 

  ประเด็นการพัฒนาท่ี 6 : เพ่ิมขีดความสามารถดานอุตสาหกรรมและการลงทุน 

15. สาระสำคัญของแผนพัฒนาดานการศึกษาระดับจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

 15.1 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 

    วิสัยทัศน “ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษา มีคุณธรรมและคุณภาพ สูอาชีพหรือ
การมีงานทำท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม” 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. สรางโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึง เทาเทียม และตอเนื่องตลอดชีวิต 
2. สรางเสริมคุณธรรม และยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน การศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 

  4. สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
    5. สงเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษา สูอาชีพหรือการมีงานทำตามความตองการของสังคม 

15.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก 

    วิสัยทัศน “ประชาชนนครนายกไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ เทาเทียม และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ” 

ประเด็นยุทธศาสตร 
   1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิต และความม่ันคงทางสังคมดวยความเทาเทียม                        

         2. การสรางสังคมแหงการเรียนรู ผลิตและพัฒนาศักยภาพคน สงเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

  3. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

15.3 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแกว 

    วิสัยทัศน “พัฒนาองคกร ใหผูเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ 
และสงเสริมศักยภาพการแขงขันระดับสากล ” 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
  1.การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของประเทศชาติ 

    2.การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัย นวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

  3.การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและสรางสังคมแหงการเรียนรู 
  4.การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
  5.การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  6.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

15.4 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

วิสัยทัศน “ผูเรียนเรียนรูอยางมีคุณภาพตลอดชีวิต  กาวสูมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คงไวซ่ึงเอกลักษณจันท” 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
2. พัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
3. พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. สรางโอกาสความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

15.5 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด 

  วิสัยทัศน “การศึกษามีคุณภาพ  ผูเรียนมีทักษะการดำเนินชีวิต บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 

ประเด็นยุทธศาสตร 
  1. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
  2. การพัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และสรางสังคมแหงการเรียนรูใหมีคุณภาพ 
  4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

5. การสงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
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16. กรอบแนวคดิการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
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17. ความเช่ือมโยงวิสัยทัศนแผนพัฒนาดานการศึกษาจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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บทท่ี 3 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวัด 

ภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 

วิสัยทัศน 
“ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษา อยางมีคุณภาพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยูรวมกันใน 

สังคม พหุวฒันธรรม ไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจใน
ความเปนชาติไทย 

2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของผูเรียน ใหมีทักษะในศตวรรษ
ท่ี 21 สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีชายแดน 

3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกชวงวัย 
4. กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสรางโอกาสและความเสมอ

ภาคทางการศึกษา 
5. สงเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู แหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรู

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาทุกภาคสวน 

ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เปาประสงค 
1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ไดอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย 
2. ผูเรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจพิเศษ

และพ้ืนท่ีชายแดน 
3. หนวยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคสวนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
  4. ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงครอบคลุมและเปนธรรม 
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5. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีมุงพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และสงเสริมการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติใน
การดำเนินชีวิต 

6. หนวยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกภาคสวน 

ตัวช้ีวัดตามเปาหมายของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

ตัวช้ีวัดตามเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ กอนป พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 2566 - 

2570 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

1) รอยละของจำนวนสถานศึกษาท่ีใช
กระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ิมข้ึน                                                                                                  

N/A รอยละ 100 สพฐ./สช./กศน./
อศจ./อปท./
พศจ./ตชด. 

2) รอยละของจำนวนสถานศึกษาท่ีเขารวม
กิจกรรมตามโครงการนอมนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 

N/A รอยละ 60 สพฐ./สช./กศน./
อศจ./อปท./
พศจ./ตชด. 

3) รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสรางความ
เปนพลเมือง (Civic Education) เพ่ิมข้ึน 

N/A รอยละ 60 สพฐ./สช./กศน./
อศจ./อปท./
พศจ./ตชด. 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 
4) จำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หรือองค
ความรูดานการศึกษาท่ีไดรับรางวัลระดับ
ภาค 

N/A อยางนอย 
จังหวัดละ 1 

รางวัล 

สพฐ./สช./กศน./
อศจ./อปท./
พศจ./ตชด. 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

5) รอยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O-Net) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 
50 ข้ึนไป  

ปการศึกษา 
61=24.68 
ปการศึกษา 
62=17.38 

(อางอิงจากขอมูล
สารสนเทศทาง

การศึกษา ศธภ.9) 
ขอมูลประจำป

งบประมาณ พ.ศ.
2563 

เพ่ิมข้ึนรอย
ละ 2 

ศธจ./สพฐ./อว./
อปท./พศจ./
ตชด./กห. 
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ตัวช้ีวัดตามเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ กอนป พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 2566 - 

2570 
6) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-Net) 

ปการศึกษา 
2562 

ปวช.3= 43.00 
ปวส = 40.59 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 2 

ศธจ./สอศ./
กศน./อว./อปท. 

7) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ (N-Net) 

ปการศึกษา 
2562 

ประถม=48.06 
ม.ตน =40.69 

ม.ปลาย=37.39 

เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 2 

ศธจ./กศน. 

8) สดัสวนของผูเรียนอาชีวศึกษาตอผูเรียน
สามัญศึกษา 

34 : 66 
(อางอิงสารสนเทศ

ทางการศึกษา 
ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2563) 

50 : 50 
(อางอิงตาม

แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.
2560-2579) 

ศธจ./สพฐ./สอศ. 

9) รอยละการอานของคนไทย (อายุตั้งแต 6 
ปข้ึนไป) เพ่ิมข้ึน 

N/A รอยละ 90 ศธจ./สพฐ./สช./
กศน./อศจ./
อปท./พศจ./
ตชด./อว./  กห./
สธ. 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

10) สัดสวนนักเรียนกอนประถมศึกษาอายุ 
3-5 ป ตอประชากรกลุมอายุ 3-5 ป            
(สารสนเทศทางการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563) 

รอยละ 82 
(อางอิงสารสนเทศ
ทางการศึกษา ศธภ.

9 ประจำป
งบประมาณ    พ.ศ.

2563) 

รอยละ 100 
(อางอิงตาม

แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.
2560-2579) 

ศธจ./สพฐ./สช./
อปท./ตชด./อว./
สธ. 

11) ประชากรอายุ 6-11 ป ไดเขาเรียนระดับ
ประถมศึกษาเทียบกับประชากรกลุมอายุ    
6-11 ป (สารสนเทศทางการศึกษา ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.2563) 

รอยละ 101.22 
(อางอิงสารสนเทศ
ทางการศึกษา ศธภ.

9  ประจำป
งบประมาณ   พ.ศ.

2563) 

รอยละ 100 
(อางอิงตาม

แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.
2560-2579) 

ศธจ./สพฐ./สช./
อปท./พศจ./
ตชด./อว. 

12) ประชากรอายุ 12-14 ป ไดเขาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเทียบกับประชากร
กลุมอายุ 12-14 ป (สารสนเทศทางการศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563) 

รอยละ 98.42 
(อางอิงสารสนเทศ
ทางการศึกษา ศธภ.

9  ประจำป
งบประมาณ   พ.ศ.

2563) 

รอยละ 100 
(อางอิงตาม

แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.
2560-2579) 

ศธจ./สพฐ./สช./
อปท./พศจ./
ตชด./อว. 
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ตัวช้ีวัดตามเปาหมาย 
คาเปาหมาย 

หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ กอนป พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 2566 - 

2570 
13) สดัสวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (สามัญศึกษา+อาชีวศึกษา) อายุ 15-
17 ป ตอประชากรกลุมอายุ 15-17 ป 
(สารสนเทศทางการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563) 

รอยละ 55.41 
(อางอิงสารสนเทศ
ทางการศึกษา ศธภ.

9  ประจำป
งบประมาณ   พ.ศ.

2563) 

รอยละ 85 
(อางอิงตาม

แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.
2560-2579) 

ศธจ./สพฐ./สช./
กศน./อศจ./
อปท./พศจ./
ตชด./อว./  กห. 

14) จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 
15-59 ป 

รอยละ 8.29 
(อางอิงสารสนเทศ
ทางการศึกษา ศธภ.

9  ประจำป
งบประมาณ   พ.ศ.

2563) 

รอยละ 10.9 
(อางอิงตาม

แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.
2560-2579) 

ศธจ./สพฐ./สช./
กศน./อศจ./
อปท./พศจ./
ตชด./อว./  กห. 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

15) รอยละของหนวยงาน/สถานศึกษาท่ีจัด
กิจกรรมเก่ียวกับการสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตร  กับสิ่งแวดลอม 

N/A รอยละ 60 ศธภ./ศธจ./
สพฐ./สช./กศน./
อศจ./อปท./
พศจ./ตชด./อว./
กห./สธ. 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 

16) จำนวนภาคีเครือขายท่ีมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา (ภาคีเครือขายไดแก ภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ิน          

1 ภาคีเครือขาย อยางนอย
จังหวัดละ  
1 ภาคี

เครือขาย 

ศธภ./ศธจ./
สพฐ./สช./กศน./
อศจ./อปท./
พศจ./ตชด./อว./
กห./สธ. 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
                  1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
                 1.2 ยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดลอมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ  
                 1.3 ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง 
พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และ
แรงงานตางดาว) 
  2. พัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
         2.1 สงเสริมกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการองคความรูแบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม  
ทวิศึกษา) 
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        2.2 เสริมสรางทักษะกำลังแรงงาน ท่ี มี ศักยภาพตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน 
       2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะ 
       2.4 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรม            
  3. พัฒนาศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 
            3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การนิเทศการวัดประเมินผลใหกับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย ยุทธศาสตรและทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 
               3.2 สงเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูใหผูเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมือง 
       3.3 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  4. สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหผูเรียนสามารถเขาถึงโอกาสทางการเรียนรูไดอยางหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและ
กลุมเปาหมาย 
       4.2 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
 4.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาใหเปนเอกภาพ เปนปจจุบันและทัน      
ตอการใชงาน 
   5. สงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
            5.1 สงเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเพ่ือสรางจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม
และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
       5.2 พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
   6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ                 
   6.2 เรงรัด ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
   6. 3  ปรับปรุงโครงสรางและอำนาจหนาท่ีของหนวยงานใหเหมาะสมเอ้ือตอการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
   6.4 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริต 
   6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ 
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บทท่ี 4 
แผนงานโครงการภายใตแผนปฏิบัติการดานการศึกษา 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 
 

ช่ือโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

 

1.โครงการ จิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคม (วิทยาลัยเทคนิคจันทบรุี) ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/
วิทยาลยัเทคนิคจันทบุรี 

2.โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด (ศธจ.) ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี 

3.โครงการคายอาสาพัฒนาเพ่ือนอง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/        
มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี 

4.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษอาหารพ้ืนบานจังหวัด
จันทบุรี “ไกตมกระวาน” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตจันทบุร)ี 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/        
มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี 

5.โครงการอบรมประวัติศาสตรชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย
ไทย 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

6.คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

7.โครงการจัดการเรียนรู ศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินจังหวัดปราจีนบุรี  ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

8.โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ีและแหลงเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบรุ ี

9.โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเรียนรูหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบรุ ี

10.โครงการเสริมสรางอัตลักษณความเปนไทยและสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบานในประชาคมอาเซียน 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

11.โครงการสงเสริมการจัดหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

12.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

13.โครงการศาสตรพระราชานอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

14.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

15.โครงการศาสตรพระราชานอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 
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16.โครงการเสริมสรางอัตลักษณความเปนไทยและสงเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบานในประชาคมอาเซียน  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

17.โครงการการปองกันสารเสพติดในสถานศึกษา  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

18.โครงการการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการนอมนำแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน  การวิจัย และนวัตกรรม 
เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาขีดความสามารถเชิงพาณิชย”  
(วิทยาลัยเทคนิคจนัทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/        
วท.จันทบุร ี

2.โครงการ CWIE เรียนฟรี มีงานทำ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุร)ี 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/        
มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี 

3.โครงการเพ่ิมศักยภาพนักวิจัยไทยสูระดับสากล (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจนัทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/           
มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี 

4.โครงการ ศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน Fix it Center 
(วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี 

5.โครงการ สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา
ธุรกิจเดิม (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร)ี 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี 

6.โครงการ การแขงขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชาชางไฟฟากำลัง ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวดัจันทบุรี(วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/        
วท.จันทบุรี 

7.โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/           
มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี 

8.โครงการการเขียนของบประมาณวิจัยจากแหลงทุนภายนอก       
(มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุร/ี           
มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี 

9.โครงการ ศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/        
วท.จันทบุรี 

10.โครงการ จัดการแขงขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ระดับ
สถานศึกษา และระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/        
วท.จันทบุรี 

11.โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/        
มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี 

12.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 
กิจกรรมสงเสริมศูนยฝกอาชีพชุมชน (กศน.จังหวัดจันทบรุี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/กศน.
จันทบุรี         

13. โครงการ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ศธภ.9/ศธจ.ตราด/สพป.ตราด       
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14.โครงการสงเสริมใหผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เปนผูประกอบการ    
รายใหม 

ศธภ.9/ศธจ.นครนายก 

15.โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

16.โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหม ศูนยบมเพาะใน
สถานศึกษา 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

17.เสริมสรางพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการใหมในศตวรรษท่ี 21 ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

18.โครงการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษาสูสถานศึกษา ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

19.โครงการหลักสูตรฐานสมรรถนะ ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

20.โครงการเพ่ิมปริมาณผูเรียนระบบทวิภาคี ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

21.โครงการฝกประสบการณและฝกอาชีพในสถานประกอบการ ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

22.โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานระดับ 1 กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน จ.ปราจีนบุรี 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

23.โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชารวมกับสถานประกอบการ ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

24.โครงการรวมลงนามความรวมมือกับสถานประกอบการในการ
จัดการอาชวีศึกษา 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

25.โครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะรายวิชา ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

26.โครงการติดตาม ประเมินผล และนิเทศ ฝกประสบการณวิชาชีพ   
(สหกิจศึกษา) ของนักเรียน 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

27.โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

28.โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

29.โครงการกิจกรรมอบรมหรือสงเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

30.โครงการทำวิจัย ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

31.โครงการศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชนและพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

32.โครงการอาชีวะอาสารวมดวยชวยประชาชน  ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

33.โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา ของนักเรียน  
ระดับ ปวช./ปวส. 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

34.โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการใหม ศูนยบมเพาะใน
สถานศึกษา 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

35.โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนและสงตอ
กำลังแรงงานท่ีมีศักยภาพเขาสูอุตสาหกรรม 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี
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36.โครงการ.สงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ เชน หนึ่ง
สถานศึกษา หนึ่งอาชีพ เยาวชนผูสานตออาชีพครอบครัวและทองถ่ิน 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

37.โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมของสถาน
ประกอบการทวิภาคี 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

38.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบอาชีพ ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

39.โครงการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมกับสถานประกอบการ
เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

40.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบอาชีพ  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

41.โครงการการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพเชิงรุกแบบเขาถึง
ผูปกครอง เพ่ิมความเขมขนกระบวนการแนะแนวและประสานความ
รวมมือสรางความเขาใจกับผูปกครองใหชวยแนะแนวการศึกษาตอสาย
อาชีพ  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

42.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบอาชีพ  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

43.โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ เชน หนึ่ง
สถานศึกษา หนึ่งอาชีพ เยาวชนผูสานตออาชีพครอบครัวและทองถ่ิน  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

44.โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมของสถาน
ประกอบการทวิภาคี  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

45.โครงการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมกับสถานประกอบการ
เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว   

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสราง
สังคมแหงการเรียนรู 

 

1.โครงการเด็กยุคใหม ใสใจรักการอาน (โรงเรียนลัมแบรตพิชญาลัย) ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ร.ร.ลัม
แบรตพิชญาลัย 

2.โครงการสงเสริมทักษะการเรียนรู (โรงเรียนประดิษฐศึกษา) ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ร.ร.
ประดิษฐศึกษา 

3.โครงการ ประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/วท.
จันทบุรี 

4.โครงการทักษะปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน CPR นักศึกษา  
ป 1 และป 4 (วพ.พระปกเกลาจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/วพ.
พระปกเกลาจันทบุร ี

5.สงเสริมทักษะความคิดสรางสรรค (โรงเรียนยอแซฟวิทยา) ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ 
รร.ยอแซฟวิทยา 

6.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย         
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบรุี  (ศธจ.จันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี 



 

แผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวดัภาคตะวนัออก 2 พ.ศ. 2566                                                         หนา | 80  
 

ช่ือโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

7. โครงการการพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพป.จบ.2) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/สพป.
จบ.2 

8.สงเสริมทักษะการเรียนรูระดับปฐมวัย (โรงเรียนประดิษฐศึกษา) 
 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/       
ร.ร.ประดิษฐศึกษา 

9.โครงการนิเทศบูรณาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (สพป.จบ.2) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/สพป.
จบ.2 

10.โครงการปรับบานเปนหองเรียน เปลี่ยนพอแมเปนคร ูปการศึกษา  
2563 (ศูนยการศึกษาพิเศษ) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ศูนย
การศึกษาพิเศษจันทบุรี 

11.โครงการงานหนวยบริการศูนยการศึกษาพิเศษปการศึกษา  2563 
(ศูนยการศึกษาพิเศษ) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ศูนย
การศึกษาพิเศษจันทบุรี 

12.โครงการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/       
วท.จันทบุรี 

13.โครงการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมจิตอาสาสรางเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุในชุมชน (วพ.พระปกเกลาจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/       
วพ.พระปกเกลาจันทบุรี 

14.โครงการ ปรับปรงุพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี) 

ศธภ.9/วท.จันทบุรี 

15.โครงการการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร (สพป.จันทบรุี 2) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ 
สพป.จบ.2 

16.โครงการพัฒนาครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ สพม.จันทบุรี-ตราด  
 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ 
สพม.จันทบุรี-ตราด 

17.โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา         
เชิงบรูณาการ สพม.จันทบุร-ีตราด  

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุร/ีสพม.
จันทบุรี-ตราด 

18.โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

19.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน
ภาษาไทย 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

20.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

21.โครงการ ประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

22.ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัด
ตราด 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

23.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
 และการพัฒนากรอบหลักสูตรทองถ่ิน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 
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24.โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการนำกระบวนการชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือขาย         
สหวิทยาเขต 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

25.ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชศูนย
เครือขายสถานศึกษาเปนฐาน 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

26.นิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

27.โครงการพัฒนาครูผูชวยสูการเปนครูมืออาชีพ ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

28.โครงการ ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในตำแหนง ผูบริหารการศึกษาผูบริหารสถานศึกษา  

ศธภ.9/ศธจ.ตราด/สพป.ตราด 

29.อบรมการผลิตและพัฒนาสื่อสงเสริมการอานแกครูผูสอนระดับ
ประถมศึกษา โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ 

ศธภ.9/ศธจ.นครนายก 
 

30.โครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

31.โครงการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

32.โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบรุ ี

33.โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

34.โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบรุ ี

35.โครงการสงเสริมการรูหนังสือ ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

36.โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมีความเหมาะสม
ตามวัย 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

37.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการจัดการเรียนรูดวยสื่อ
เทคโนโลยี 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบรุ ี

38.โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนโดยการนเิทศภายใน
สถานศึกษา 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

39.โครงการสงเสริมการอานออกเขียนได/รักการอาน ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

40.โครงการภาษาอังกฤษสื่อสารดานอาชีพ ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

41.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภททุกระดับ ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

42.โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน     
(O-NET)  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 
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43.โครงการพัฒนาทักษะผูเรียนใหอานออกเขียนไดดวยกระบวนการ 
PLC 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

44.โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

45.โครงการ TFE (Team For Education)  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

46.โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

47.โครงการจัดทำระบบฐานขอมูลและการบริการขอมูลพหุปญญา  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

48.โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

49.โครงการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษาตางประเทศเพ่ือการ
สื่อสารระหวางนักเรียนนักศึกษาตางชาติกับนักเรียนนักศึกษาไทย 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

50.โครงการจัดหองเรียนพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 3 ภาษา 
กระจายทุกอำเภอ 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

51.โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

52.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ   ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

53.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน    
(O-NET)  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

54.โครงการพัฒนาทักษะของผูเรียนใหอานออกเขียนได ดวย
กระบวนการ PLC  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

55.โครงการพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสาร  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

56.โครงการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษาตางประเทศเพ่ือการ
สื่อสารระหวางนักเรียนนักศึกษาตางชาติกับนักเรียนนักศึกษาไทย  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

57.โครงการจัดหองเรียนพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ 3 ภาษา 
กระจายทุกอำเภอ  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

58.โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

59.โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบโดยยึด
พ้ืนฐาน ครูดีวิถีสระแกว  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

60.โครงการการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย
กระบวนการ PLC 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

61.โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

62.โครงการการสงเสริมพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 
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63.โครงการ TFE (Team for Education)  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

64.โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม
ทางการศึกษา  

1.โครงการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี 

2.โครงการศูนยดิจิทัลชุมชน (กศน.จังหวัดจันทบุรี) ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี 

3.การเพ่ิมโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา (สพป.จันทบุรี 2) ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ 
สพป.จบ.2 

4.โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (PISA2022)  

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/สพม.
จันทบุร-ีตราด 

5.โครงการครูคลังสมอง(จางบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร)  

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/สพม.
จันทบุรี-ตราด 

6.โครงการเพ่ิมทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนท่ีไมไดเรียน
ตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔   

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

7.โครงการครูคลังสมอง (การจางบุคลากรดานวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร) 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

8.โครงการสงเสริมภาคเอกชนจัดตั้งสถานศึกษาท่ีทันสมัยเพ่ือสงเสริม
ความสามารถพิเศษของผูเรียนทุกระดับ 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

9.โครงการการแนะแนวการศึกษาตอสายอาชีพเชิงรุกแบบเขาถึง
ผูปกครอง เพ่ิมความเขมขนกระบวนการแนะแนวและประสานความ
รวมมือสรางความเขาใจกับผูปกครองใหชวยแนะแนวการศึกษาตอสาย
อาชีพ 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

10โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนนักศึกษาโดยความ
รวมมือขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคสวนอ่ืน  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

11.โครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

12.โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

13.โครงการการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี (DLIT) ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

14.โครงการการเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาสเด็ก
ออกกลางคันและเด็กตกหลนในรูปแบบท่ีเหมาะสม  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

15.โครงการสงเสริมภาคเอกชนจัดตั้งสถานศึกษาท่ีทันสมัยเพ่ือสงเสริม
ความสามารถพิเศษของผูเรียนทุกระดับ  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 

 

1.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ                            
สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 9 

ศธภ.9/ศธจ.ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

2.โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพ่ือการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

3.โครงการสิ่งแวดลอมศึกษา  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

4.โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพ่ือการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระราชดำริ  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

5.โครงการการพัฒนาโครงงานสิ่งแวดลอมศึกษา  ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

6.โครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนจิตสำนึกรักษาความสะอาดและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบรหิารจัด
การศึกษา 

 

1.โครงการแจงผลการเขาเรียน และเขารวมกิจกรรม ดวยบริการระบบ 
SMS (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร)ี 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี /วท.
จันทบุร ี

2.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สพม.
จันทบุร-ีตราด  

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/สพม.
จันทบุรี-ตราด 

3.การพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา          
(ก.ต.ป.น.) 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

4.ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

5.โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (PISA2022) 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

6.โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาเชิง   
บูรณาการ 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

7.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

8.โครงการพัฒนา กศน.ตำบล สู กศน.ตำบล 5 ดีพรีเม่ียม ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

9.โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย  ศธภ.9 /ศธจ.ปราจีนบุร ี

10.โครงการชมรมวิชาการ ศธภ.9 /ศธจ.ปราจีนบุร ี
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ช่ือโครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

11.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ศธภ.9 /ศธจ.ปราจีนบุร ี

12.โครงการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศธภ.9 /ศธจ.ปราจีนบุร ี

13.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุงเนนผลงาน (PBBS)  
ของหนวยงานและสถานศึกษา  

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

14.โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

15.โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบโดยยึด
พ้ืนฐาน ครูดีวิถีสระแกว 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

16.โครงการการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดวย
กระบวนการ PLC 

ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

17.โครงการ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 6 ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 

18.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุงเนนผลงาน (PBBS) 6 ศธภ.9/ศธจ.สระแกว 
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บทท่ี 5 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวัด  

ภาคตะวันออก 2 สูการปฏิบัติ พ.ศ. 2566 

1.กลไกการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 
   แผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 จัดทำข้ึนเพ่ือ
เปนกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนระดับท่ี 1 แผนระดับท่ี 2 แผน
ระดับ ท่ี 3 ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยได มี
การศึกษาและวิเคราะหขอมูลสภาวการณ และบริบท ในสวนท่ีเก่ียวของ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนปฏิรูปประเทศ รางกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570 นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี        
ท่ีเก่ียวของ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ไดแก แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบาย
รัฐบาลดานการศึกษา แนวทางการปฏิรูปการศึกษา รวมท้ังประมวลขอมูลพ้ืนฐาน และผลการจัด
การศึกษาในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดใชเปนกรอบแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนระดับหนวยงานแปลงสูการปฏิบัติ โดยแผนปฏิบัติการดานการศึกษา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 ไดกำหนด 
ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก  

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  กลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการศึกษากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566   
สูการปฏิบัติ ใหเกิดผลสำเร็จตามเปาหมายนั้น จำเปนตองอาศัยความรวมมือจากทุกสวนราชการ     
ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจะรวมขับเคลื่อน ฯ 
และถ ายทอดสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด านการศึกษากลุมจั งหวัดภาคตะวันออก 2                 
ลงสูแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการ ของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ี
ซ่ึงในการขับเคลื่อนฯ ใหเกิดผลเปนรูปธรรม ควรจะตองมีการสรางการสื่อสารใหแกบุคลากรท่ีเก่ียวของ
ไดรับรูเขาใจท่ีชัดเจนในยุทธศาสตรฯ โดยผานกลใกและเครื่องมือท่ีสำคัญ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ         
ในภูมิภาค ซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด และพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหแกหนวยงานของกระทรวงฯ ในระดับภูมิภาคหรือ
จังหวัด โดยคณะกรรมการฯ ควรใหความสำคัญกับการใชแผนยุทธศาสตรกระทรวงฯ เพ่ือเปนกรอบ   
ในการกำหนดแผนพัฒนาการศึกษา ในระดับภาคตางๆ ท่ีจะเชื่อมโยงไปสูการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาในระดับจังหวัด ตอไป 
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2) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีในเขตจังหวัดตาม
กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ กำหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา และการสงเสริม
สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทในจังหวัด โดยคณะกรรมการฯ ควรใหความสำคัญ
กับการใชแผนพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ควบคูกับแผนระดับตางๆ เพ่ือเปนกรอบ
ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด และการพิจารณาเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณใหแกสถานศึกษาในจังหวัด 

3) คณะทำงานประชาคมการศึกษาภาค (REC) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
แตงต้ังตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานประชาคมการศึกษาภาค 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประกาศ ณ วันท่ี 22 กันยายน 2564 โดยแตงต้ังจากผูแทน ประชาคม
การศึกษาจังหวัด (PEC)  มีบทบาทดานการบูรณาการการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเขตตรวจ
ราชการท่ี 9 ใหเปนเอกภาพ  โดยใชหลักการประสานนโยบาย ประสานทรัพยากร และประสาน
กิจกรรมของหนวยงานท่ีจัดการศึกษา ในระดับภาคทุกกระทรวงใหเปนรูปธรรมชัดเจน เพ่ือเปนกลไกใน
การทำงานในระดับพ้ืนท่ี ใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 อยางมีประสิทธิภาพ  ดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค ให เปนไปตาม
ยุทธศาสตร ทิศทางการจัดการศึกษาในระดับชาติและระดับพ้ืนท่ี ใหมีความเปนเอกภาพสามารถตอบ
โจทยยุทธศาสตรชาติ 20 ป ไดอยางมีประสิทธิภาพ และรายงานขอมูลและผลการปฏิบัติงาน ตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ตอผูท่ีมีสวนเก่ียวของตามระยะเวลา
ท่ีกำหนด 

4) การจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดในพ้ืนท่ีของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9    
โดยแตละจังหวัดไดมีการดำเนินการ ดังนี้  
 4.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  
  ดำเนินการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยใชชื่อวา “C-PEC : 
Chanthaburi Provincial Education Community”  และไดแต งตั้ งคณ ะทำงานบู รณาการ
ประชาคมการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ท่ี 85/2563 ลงวันท่ี 10 มกราคม 2563 
มีผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี เปนท่ีปรึกษาและประธานคณะทำงาน ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
ผูบริหารหนวยงาน ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ รวม
เปนคณะทำงาน เพ่ือสานฝน “เด็กจันทดี มีปญญา พ่ึงพาตนเองได” โดยมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 
  1) บูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ใหเปนเอกภาพ โดยใช
หลักการประสานนโยบาย ประสานทรัพยากรและประสานกิจกรรมของหนวยงานท่ีจัดการศึกษาใน
จังหวัด ทุกกระทรวงใหเปนรูปธรรมชัดเจน เพ่ือเปนกลไกในการทำงานในระดับพ้ืนท่ี ใหบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตร การจัดการศึกษาของจังหวัดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2) ดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตร ตลอดจนทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดและมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
  3) รายงานขอมูลและผลการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัด และมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
  4) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับหนวยงานทางการศึกษา ตามท่ีผูวา
ราชการจังหวัดจันทบุรีมอบหมาย 
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4.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดไดจัดต้ังประชาคมการศึกษาจังหวัดตราด 

ชื่อ Trat PEC ตามคำสั่งจังหวัดตราด ท่ี 167/2563 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2563 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงาน    
บูรณาการประชาคมการศึกษาจังหวัดตราด และนำแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 โครงการหลักของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยไดดำเนินการจัดต้ัง
ประชาคมการศึกษาตามข้ันตอน ดังนี้ 
    1) จัดเก็บและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับหนวยงานทางการศึกษาท่ี    
จัดการศึกษาทุกระดับทุกสังกัดในจังหวัดตราด 
    2) เชิญประชุมผูมีสวนเก่ียวของ ในการเขารวมประชุมโครงการ
สัมมนาแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดระหวางประชาคมการศึกษาจังหวัดกับองคคณะบริหาร
การศึกษาจังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสรางการรับรู และระดมความคิดหาจุดเดน   
และจุดท่ีตองพัฒนา 
    3) จัดทำ(ราง) คำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง แตงต้ังคณะทำงนประชาคม
การศึกษาจังหวัดตราดโดยมีศึกษาธิการจังหวัดเปนประธานคณะทำงาน หัวหนาหนวยงานการศึกษาทุก
ระดับทุกสังกัดในจังหวัดตราดเปนคณะทำงาน และมีรองศึกษาธิการจังหวัดเปนคณะทำงานและ
เลขานุการ ท้ังนี้ คำสั่งดังกลาวลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดตราด 
     4) แจงคำสั่งจังหวัดตราด เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานประชาคม
การศึกษาจังหวัดตราดใหผูเก่ียวของไดรับทราบ 

4.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก  
                     ประชาคมการศึกษาจังหวัดนครนายก ชื่อ Nakorn Nayok PEC ตามคำสั่ง 

จังหวัดนครนายก ท่ี 25/2563 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2563 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานบูรณาการ
ประชาคมการศึกษาจังหวัดนครนายก และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก 
รวมกันกำหนดโครงการหลัก โครงการรอง เพ่ือเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม 
ของหนวยงานและสถานศึกษา ในจังหวัดนครนายก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
มีกระบวนการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดนครนายก ดังนี้ 

   1) ขอความเห็นจากคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร
เพ่ือเสนอชื่อพิจารณากลั่นกรององคคณะบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนคณะทำงานและคณะกรรมการประชาคม
การศึกษาจังหวัดนครนายก 

   2) เสนอคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัด
นครนายกและคณะกรรมการประชาคมการศึกษาจังหวัดนครนายก ตอคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครนายก เพ่ือใหความเห็นชอบ  

   3) เสนอคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัดนครนายก
และคณะกรรมการประชาคมการศึกษาจังหวัดนครนายก ตอผูวาราชการจังหวัดนครนายกเพ่ือลงนาม 

4.4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ไดจัดตั้งประชาคมการศึกษา

จังหวัดปราจีนบุรี ชื่อ Prachin Buri PEC ตามคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ท่ี 1959/2560 ลงวันท่ี 11 
กรกฎาคม 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จัดทำโครงการหลัก 
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โครงการรอง  มาจากขอเสนอของคณะอนุกรรมการเก่ียวกับพัฒนาการศึกษาและเสนอใหประชาคม
การศึกษาจังหวัดไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเติมเต็มเพ่ือใหสามารถนำโครงการหลัก/รองไปสูการ
ปฏิบตัิไดอยางเปนรูปธรรม 

1) จัดเก็บและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับหนวยงาน ทางการศึกษาท่ีจัด
การศึกษาทุกระดับทุกสังกัดในจังหวัดปราจีนบุรี  

2) เชิญประชุมหนวยงานทางการศึกษาเพ่ือรับทราบแนวทางในการ
จัดตั้งประชาคมการศึกษาพรอมท้ังรับฟงความคิดเห็น และรวมกันกำหนดบทบาท หนาท่ี ขอบขาย
ความรับผิดชอบ 

3) จัดทำ(ราง) คำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง แตงตั้งคณะทำงาน
ประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเปนประธานหัวหนาหนวยงานทาง
การศึกษาทุกระดับทุกสังกัดในจังหวัดปราจีนบุรี เปนคณะทำงาน และมีรองศึกษาธิการจังหวัดเปน
คณะทำงานและเลขานุการ ท้ังนี้ คำสั่งดังกลาวลงนามโดยผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

4) แจงคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานประชาคม
การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ใหผูเก่ียวของทราบ 

4.5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว 
     สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกวไดจัดตั้ งประชุมคณะทำงาน

ประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแกวชื่อ Sakaeo PEC ตามประกาศจังหวัดสระแกว เรื่อง แตงตั้ง
คณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแกว ประกาศ ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือจัดทำ
โครงการหลัก โครงการรอง ของหนวยงานทางการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ บรรจุไวใน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแกว โดยดำเนินการจัดตั้งประชาคมตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) จัดเก็บและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับหนวยงาน ทางการศึกษาท่ีจัด
การศึกษาทุกระดับทุกสังกัดในจังหวัดสระแกว  

   2) เชิญประชุมหนวยงานทางการศึกษาเพ่ือรับทราบแนวทางในการ
จัดตั้งประชาคมการศึกษาพรอมท้ังรับฟงความคิดเห็น       

   3) แตงตั้งคณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแกว โดยมี
ศึกษาธิการจังหวัดสระแกวเปนประธาน หัวหนาหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกสังกัดในจังหวัด
สระแกว เปนคณะทำงาน และมีรองศึกษาธิการจังหวัดเปนคณะทำงานและเลขานุการ  โดยผูวาราชการ
จังหวัดสระแกวเปนผูลงนามประกาศแตงตั้ง  

   4) แจงคณะทำงานประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแกวทราบ  
     5) สนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงาน
ประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแกว 

5) แผนพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 เปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติ โดยยึดสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษา 
กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร และแนวทาง
การพัฒนา สำหรับใชจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจำปของหนวยงาน เพ่ือ
นำไปสูการบูรณาการระหวางหนวยงานการศึกษาท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี เพ่ือการจัดทำแผนงาน/โครงการ
ในการขอจัดตั้งและการบริหารงบประมาณตามบทบาทหนาท่ีและบริบทของพ้ืนท่ี 
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2. แนวทางการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการดานการศึกษาสูการปฏิบัติ 
   1. กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินโครงการใหมีความชัดเจน
ดานงบประมาณ และกำหนดรายละเอียดกิจกรรมภายใตโครงการฯ ตั้งแตตนปงบประมาณ เพ่ือให
หนวยงานสามารถวางแผนการใชจายงบประมาณไดครบถวนตามวัตถุประสงคของโครงการ รวมถึง 
สรรหาบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณงานในการจัดการศึกษาระดับภูมิภาค 
   2. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ดำเนินงาน อยางเปนรูปธรรม โดยการรวมกันศึกษา วิเคราะห ถายทอดยุทธศาสตร กลยุทธ             
แปลงเปนโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จตามเปาประสงค ตัวชี้วัดความสำเร็จและ            
คาเปาหมายในแตละปงบประมาณ รวมท้ังกำหนดหนวยงานผูรับผิดชอบใหชัดเจน 
   3. ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษาในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ตองใหความสำคัญและใชแผนปฏิบัติการดานการศึกษาฯ เปนเครื่องมือ กรอบและแนวทาง
ในการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการศึกษา 
   4. ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด ตองแสดงภาวะความเปนผูนำการศึกษา 
มีความมุงม่ัน จริงจัง รวมถึงกระตุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยดำเนินการ
ชี้แจง สรางความรู ความเขาใจและสื่อสารสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการดานการศึกษาฯ แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด ใหผูบริหาร คณาจารย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูเก่ียวของทุกภาคสวน ไดรับ
ทราบอยางชัดเจนเพ่ือการมีสวนรวม และสนับสนนุชวยเหลอื ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี 
   5. การบรูณาการยุทธศาสตร (Integration) เพ่ือใหเกิดการทำงานและวางเปาหมาย
ในการทำงานรวมกัน โดยใหหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีรวมกำหนดยุทธศาสตร เปาหมายตัวชี้วัด 
ท่ีตอบสนองยุทธศาสตรชาติ และสอดคลองกับความตองการ สภาพปญหาบริบทพ้ืนท่ี โดยหนวยงาน
จะตองบูรณาการ การทำงานรวมกันท้ังในสวนของการวางแผนงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล
รวมถึงการจัดการความรู พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคใหเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยการประสานการ
ดำเนินงาน และชวยผลักดันการดำเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ภายในพ้ืนท่ีใหสอดคลองและ
สนับสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
   6. การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ชี้แจงและสื่อสารยุทธศาสตรชาติ แนวนโยบาย
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา สรางความเชื่อมโยงระหวาง นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานตนสังกัดท่ีจัดการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาภาค แผนปฏิบัติการดานการศึกษาฯ และแผนพัฒนาจังหวัด รวมท้ังแผนพัฒนาดานตางๆ   
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา รวมถึงสรางกลไกขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมดาน
การศึกษา ใหมีความสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค และทิศทางการ
พัฒนาของประเทศ ท่ีมีการบูรณาการท้ังในมิติของการทำงานตาม Function, Agenda  และรวมถึง
การสงเสริมประสาน สนับสนุนใหความรูในการพัฒนา ระบบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีภาค เพ่ือนำไปสูผลสำเร็จตามยุทธศาสตรของภาค     
ท่ีกำหนดไว 
   7. การทบทวนยุทธศาสตร จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดการ
มีสวนรวม และจัดใหมีการประชุมคณะทำงานประชาคมทางการศึกษาระดับภาค (REC) ทบทวน
สาระสำคัญของยุทธศาสตร หรือประเด็นท่ีมีความสำคัญตอผลสำเร็จ เสนอใหผูบริหารระดับสูง
พิจารณา และรับทราบ กอนการสื่อสารและแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
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   8. การพัฒนายุทธศาสตร ตองมีการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร เพ่ือหา
ประเด็นและกลั่นกรองแนวคิด เพ่ือนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาแผนปฏิบัติการดาน
การศึกษาฯ ในปตอไป 
   9. ตองพัฒนาศักยภาพบุคลากรให มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน        
ดวยเทคนิควิธีการใหม ๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงการสรางแรงจูงใจท่ีเหมาะสม สรางขวัญกำลังใจดวย
การยกยอง ชมเชย ใหรางวัลแก บุคลากรท่ีดำเนินงานไดประสบความสำเร็จอยางมีคุณภาพ 

3. การติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการดานการศึกษาฯ ไปสูการปฏิบัติ      
มีแนวทางและกระบวนการสำคัญ ดังนี้  

1. แตงตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการท่ีสำคัญๆ ไดแก คณะทำงานสรางเครื่องมือ   
การติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดความสำเร็จ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ของหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด เปนตน 
    2. กำหนดปฏิ ทินการติดตาม ประเมินผลและรายงานให เหมาะสมในแตละ
ปงบประมาณ หรือปการศึกษา  
   3. สรางความเชื่อมโยงเครือขายขอมูลสารสนเทศระหวางสำนักงานศึกษาธิการภาค 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือประโยชนตอการวางแผน กำกับติดตาม และรายงานผล ใหมี
ความสัมพันธสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน  
   4. ขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากการติดตามประเมินผล จะเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือ     
ปรับแผน หรือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในปงบประมาณตอไป  
   5. เผยแพร  ประชาสัม พันธการจัดการศึกษาอย างต อ เนื่ องและส ม่ำเสมอ 
   6. ทบทวนและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง 
ตอบโจทย ทันสมัย และเปนปจจุบัน 

  การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการศึกษาสูการปฏิบัติระดับภาค 
เนนการติดตามระดับพ้ืนท่ี (Area) เปนหลักภายใตความสอดคลองกับ Agenda และ Function โดยจะ 

เปนการติดตามเก่ียวกับความสอดคลองของทิศทางการพัฒนา ปจจัยสนับสนุนการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และกลไกการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดานการศึกษาสูการปฏิบัติระดับภาค 
ระดับจังหวัด และระดับหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
การแปลงแผนสูการปฏิบัติของหนวยงานทางการศึกษาในพ้ืนท่ีอยางเปนรูปธรรมสอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรท่ีกำหนด  
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2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ประกอบดวย 
  2.1 ศึกษาธิการภาค 9               ประธานกรรมการ 
  2.2 นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ  ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรการศึกษา        กรรมการ 

 2.3 นายสัจจา   จุนบุญ           นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      กรรมการ       
  2.4 นางสาวทัศนีย  ชางชุบ     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      กรรมการ 

  2.5 นางสาวสุภาภรณ  นฤภยั     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ           กรรมการและ 
                                 เลขานุการ 
  มีหนาท่ี ดังนี้ 

 ๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ                 
ศึกษาในระดับภาคและกลุมจังหวัด ในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 ๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและ
กลุมจังหวัด ในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

 ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามพรอมเสนอตอผูบังคับบัญชาทราบ 

3. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบดวย 
  3.1 นายโชคชัย  พรหมมาก ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ      ประธานกรรมการ 
  3.2 นายวรวฒุิ  รัตนบริรักษ ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา               กรรมการ 

   3.3 นายวรพงษ  ครฑุปราการ   ผูอำนวยการกลุมนิติการ         กรรมการ
   3.4 นายเสฐียรพงษ แกววิมล    ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล    กรรมการ 

  3.5 นางสาวอัจฉรา สำราญเฟองสุข  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ        กรรมการ 
  3.6 นางประภาวดี  โกสิยารกัษ     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    กรรมการ 

   3.7 นายสัจจา  จุนบุญ    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    กรรมการ 
  3.8 นางสาวทัศนีย  ชางชุบ          นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                     กรรมการ 
   3.9 นางสาวสุภาภรณ  นฤภยั       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                    กรรมการ 
       3.10 นางสาววิริยาภรณ เฉิดฉันทพิพัฒน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ        กรรมการ 
 3.11 นางภัทรานิษฐ  งามวงศนอย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                     กรรมการ 
 3.12 นางสาวสำรวย เฉิดจินดา    นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                 กรรมการ 
 3.13 นางอินทิภา ออนนวล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                  กรรมการ 
 3.14 นางสาวอรัญญิกา ลัทธิคุณ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                  กรรมการ 
 3.15 นางสาวสมนพร  มูลสาร      พนักงานราชการ   กรรมการ    

3.16 นางสาวธารารัตน  ไตรโภค   พนักงานจางเหมาบริการ   กรรมการ 
 3.17 นางสาวฤทัยรัตน  รูรอบดี   พนักงานจางเหมาบริการ     กรรมการ

3.18 นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ    ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรการศึกษา    กรรมการและ    
                                                                                                       เลขานุการ  

มีหนาท่ี  ดำเนินการเมื่อมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุมจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
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4. คณะกรรมการฝายจัดทำเอกสารการประชุม ประกอบดวย 
  4.1 นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ   ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรการศึกษา  ประธานกรรมการ 
   4.2 นายสัจจา  จุนบุญ    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ   กรรมการ 
   4.3 นางสาวทัศนีย  ชางชุบ      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                        กรรมการ 
                4.4 นางสาวสุภาภรณ  นฤภยั    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                   กรรมการและ 
                                                                                                                      เลขานุการ 

  มีหนาท่ี  จัดทำเอกสาร ผลิตเอกสารประกอบการประชุม และจัดหาวัสดุที่ใชสำหรับประชุม               
เชิงปฏิบัติการในกิจกรรมโครงการขับเคลื ่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ มจังหวัด                    
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9   

5. คณะกรรมการฝายการเงินและพัสดุ ประกอบดวย 
    5.1 นายโชคชัย  พรหมมาก ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ              ประธานกรรมการ 
   5.2 นางสาวธารารัตน  ไตรโภค   พนักงานจางเหมาบริการ                            กรรมการ 
      5.3 นางสาวสมนพร   มูลสาร     พนักงานราชการ      กรรมการ 
  5.4 นางสาวอรัญญิกา ลัทธิคุณ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                      กรรมการและ 
                                                                                                        เลขานุการ 
   มีหนาท่ี  ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายและจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการ
เบิกจายงบประมาณตามโครงการใหถูกตองตามระเบียบราชการ 

6. คณะกรรมการฝายลงทะเบียนและพิธีกร ประกอบดวย 

   6.1 นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ     ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรการศึกษา   ประธานกรรมการ 
    6.2 นางสาวอัจฉรา สำราญเฟองสุข  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ          กรรมการ
   6.3 นางประภาวดี  โกสิยารกัษ     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                      กรรมการ 
         6.4 นางสาวทัศนีย  ชางชุบ          นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
                6.5 นางสาววิริยาภรณ  เฉิดฉันทพิพัฒน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ             กรรมการ 
   6.6 นายสัจจา   จุนบุญ             นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                      กรรมการ 
      6.7 นางภัทรานิษฐ  งามวงศนอย   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 

 6.8 นางสาวสำรวย เฉิดจินดา     นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                กรรมการ 
 6.9 นางอินทิภา ออนนวล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                 กรรมการ 
   6.10 นางสาวอรัญญิกา ลัทธิคุณ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ               กรรมการ 

   6.11 นางสาวสมนพร  มูลสาร      พนักงานราชการ                                    กรรมการ 
      6.12 นางสาวธารารัตน  ไตรโภค   พนักงานจางเหมาบริการ        กรรมการ 
      6.13 นางสาวฤทัยรัตน  รูรอบดี    พนักงานจางเหมาบริการ                 กรรมการ 
      6.14 นางสาวสุภาภรณ  นฤภัย     นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                กรรมการและ   
                                                                                                                      เลขานุการ 
   มีหนาท่ี  จัดเตรียมพิธีการเปด – ปด การประชุม การรับลงทะเบียนผูเขารวมประชุม และ
พิธีกร การประชุมกิจกรรมในโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุมจังหวัด                    
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
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คณะผูจัดทำ 

 

นายพงษพิศาล  ชินสำราญ   รองศึกษาธิการภาค 8     ที่ปรึกษา 
ปฏิบัติหนาที่ศึกษาธิการภาค 9    

นางจันทรา  เกียรติลุนสงฆ ผูอำนวยการกลุมยุทธศาสตรการศึกษา คณะผูจัดทำ 

นางสาวทัศนีย  ชางชุบ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    คณะผูจัดทำ 

นางสาวสุภาภรณ  นฤภัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    คณะผูจัดทำ 

นายสัจจา  จุนบุญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    คณะผูจัดทำ 
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