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ค ำน ำ 

 

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 
จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว จันทบุรีและตราด อยู่ในกลุ่มของภาคตะวันออก 2 มีอ านาจหน้าที่   
ในการก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ทิศทางการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ               
ในภูมิภาค นโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนา
ด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ จึงต้องจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพ่ือเป็นกรอบทิศทาง เพ่ือบูรณาการและจัดการศึกษาในระดับภาคให้มี
ความเป็นเอกภาพ หากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนาเริ่มตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกัน
ตัดสินใจ ร่วมกันน าไปใช้และร่วมกันรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ระดับภาค ความเป็นเอกภาพในการท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่ ย่อมบังเกิดผลและน าไปสู่การพัฒนาการ                
จัดการศึกษาท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง  
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ส่วนที ่1 
บทน ำ 

1.ข้อมูลสภำพทั่วไป บริบทของพ้ืนที่ 
1.1 ที่ตั้งและอำณำเขต 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้มีการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 
สิบแปดภาค สังกัดส านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 ก าหนดให้ตั้งอยู่เลขที่ 410/1 ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับข้าราชการ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ 
หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานศึกษาธิการภาค 3 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ก าหนดสถานที่ตั้งของส านักงานศึกษาธิการภาค ลงวันที่  4 
พฤษภาคม 2560 ไปเป็นของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ตามประกาศนี้มีจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
จ านวน 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาคมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 1) แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และ การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท า
ดัชนีทางการศึกษาระดับภาค รวมทั้งสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงในพ้ืนที่รับผิดชอบ 3) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
4) ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 5) ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และจัดระบบการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา      
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 6) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล             
เพ่ือการศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ    
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย    
โดยสภาพบริบทของพ้ืนที่มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.2 ลักษณะทำงกำยภำพ 

  1) ขนำดพื้นที่และอำณำเขต 
  เขตตรวจราชการศึกษาธิการภาค 9 มีการจัดระเบียบการปกครองเป็นการปกครอง

ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 จังหวัด 37 อ าเภอ 279 ต าบล 2,839 หมู่บ้าน 96 เทศบาล 
224 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ าแนกเป็นรายจังหวัดดังนี้ 

 จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมืองจันทบุรี อ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอนายายอาม อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอมะขาม อ าเภอสอยดาว อ าเภอ
โป่งน้ าร้อน อ าเภอขลุง อ าเภอแหลมสิงห์ และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ มี 76 ต าบล 731 หมู่บ้าน 45 เทศบาล 34 
องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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 จังหวัดตราด มีพ้ืนที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
ตราด อ าเภอเขาสมิง อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอเกาะช้าง และอ าเภอเกาะกูด 
มี 38 ต าบล 261 หมู่บ้าน 14 เทศบาล 29 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 จังหวัดนครนายก มีพ้ืนที่ 2,122 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมืองนครนายก อ าเภอองครักษ์ อ าเภอปากพลี และอ าเภอบ้านนา มี 41 ต าบล 408 หมู่บ้าน 6 เทศบาล 39 
องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนที่ 4,762 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมืองปราจีนบุรี อ าเภอประจันตคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ อ าเภอบ้านสร้าง อ าเภอศรีมโหสถ อ าเภอนาดี และ
อ าเภอกบินทร์บุรี มี 65 ต าบล 708 หมู่บ้าน 13 เทศบาล 56 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

 จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ 7,159 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
สระแก้ว อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอคลองหาด อ าเภอวังสมบูรณ์ อ าเภอตาพระยา อ าเภอ
วัฒนานครอ าเภออรัญประเทศ และอ าเภอโคกสูง มี 59 ต าบล 731 หมู่บ้าน 16 เทศบาล 66 องค์การ
บริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

รูปภำพที่ 1 กลุ่มจังหวัดในพ้ืนทีร่ับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9     
 

                 
มีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และสระบุรี 
ทิศใต้     ติดต่อ ชายฝั่งอ่าวไทย 
ทิศตะวันออก    ติดต่อ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทิศตะวันตก    ติดต่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี 
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1.3 ข้อมูลกำรปกครอง/ประชำกร 
 1) เขตกำรปกครอง  

ตำรำงท่ี 1 จ านวนพื้นที่รายจังหวัดในพ้ืนทีส่ านักงานศึกษาธิการภาค 9 
จังหวัด พ้ืนที่  

(ตร.กม.) 
อ ำเภอ ต ำบล หมู่บ้ำน อบจ. เทศบำล 

เมือง 
เทศบำล
ต ำบล 

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 
สระแก้ว 7,195 9 59 731 1 3 13 66 
รวม 23,236 37 279 2,839 5 11 85 224 

ที่มา : เว็บไซต์ส านักงานจังหวัด 

   จากตารางที่  1  แสดงให้ เห็นว่า พ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีจังหวัดที่มี พ้ืนที่
เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด และจังหวัด
นครนายก 
    พื้นที่รำยจังหวัด เขตตรวจราชการศึกษาธิการภาค 9 มีการจัดระเบียบการปกครอง
เป็นการปกครองส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประกอบด้วย 5 จังหวัด 37 อ ำเภอ 279 ต ำบล  2,839 
หมู่บ้ำน 96 เทศบำล 224 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และ 5 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จ าแนก
เป็นรายจังหวัดดังนี้ 
  จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 10 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองจันทบุรี อ าเภอแก่งหางแมว อ าเภอนายายอาม อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอมะขาม อ าเภอสอย
ดาว อ าเภอโป่งน้ าร้อน อ าเภอขลุง อ าเภอแหลมสิงห์  และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ มี 76 ต าบล 731 
หมู่บ้าน 45 เทศบาล 34 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 จังหวัดตรำด มีพ้ืนที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมืองตราด อ าเภอเขาสมิง  อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอคลองใหญ่ อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอเกาะช้าง และ
อ าเภอเกาะกูด มี 38 ต าบล 261 หมู่บ้าน 14 เทศบาล 29 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
 จังหวัดนครนำยก มีพ้ืนที่ 2,122 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอองครักษ์ อ าเภอปากพลี และอ าเภอบ้านนา มี 41 ต าบล 408 หมู่บ้าน 6 
เทศบาล 39 องค์การบริหารส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  จังหวัดปรำจีนบุรี มีพ้ืนที่ 4,762 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี อ าเภอประจันตะคาม อ าเภอศรีมหาโพธิ์ อ าเภอบ้านสร้าง อ าเภอศรีมโหสถ 
อ าเภอนาดี และอ าเภอกบินทร์บุรี มี 65 ต าบล 708 หมู่บ้าน 13 เทศบาล 56 องค์การบริหารส่วนต าบล 
และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จังหวัดสระแก้ว  มีพ้ืนที่ 7,159 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 9 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ  
เมืองสระแก้ว อ าเภอวังน้ าเย็น อ าเภอเขาฉกรรจ์ อ าเภอคลองหาด อ าเภอวังสมบูรณ์ อ าเภอตาพระยา อ าเภอวัฒนา
นครอ าเภออรัญประเทศ และอ าเภอโคกสูง มี 59 ต าบล 731 หมู่บ้าน 16 เทศบาล 66 องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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        2) ประชำกร   
ตำรำงท่ี 2  แสดงจ านวนประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

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

      จากตารางที่  2 แสดงให้ เห็นว่า ประชากรในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9          
มีประชากรที่มีสัญชาติไทยเป็นชาย 1,018,178 คน เป็นหญิง 1,041,153 คน รวมจ านวนประชากรที่มี
สัญชาติไทย 2,059,331 คน เป็นประชากรไม่ได้สัญชาติไทย เป็นชาย 9,642 คน เป็นหญิง 9,798 คน 
รวมประชากรไม่ได้สัญชาติไทย 19,440 คน ประชากรรวมทั้งสิ้น 2,078,771 คน จังหวัดที่มีประชากร
เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก 
และจังหวัดตราด 

  3) ควำมหนำแน่นของประชำกร 
ตำรำงท่ี 3 ความหนาแน่นของประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

จังหวัด จ ำนวนประชำกร 
พ้ืนที่ ควำมหนำแน่น 

(ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) 

จันทบรุ ี 535,559 6,338 84 

ตราด 228,536 2,819 81 

นครนายก 260,081 2,122 122 

ปราจีนบุร ี 493,670 4,762 103 

สระแก้ว 560,925 7,195 78 

 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่าจังหวัดที่มีความหนาแน่นมากที่สุดเรียงล าดับจากมากไป
น้อย ได้แก่จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจนัทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว 

 

จังหวัด 
สัญชำติไทย ไม่ได้สัญชำติไทย 

รวมท้ังสิ้น 
ชำย หญิง รวม ชำย  หญิง รวม 

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

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

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

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

สระแก้ว 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) ข้อมูลประชำกรช่วงอำยุ 3-17 ปี ในพื้นที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 

ตำรำงท่ี 4 ข้อมูลประชากรช่วงอายุ 3-17 ปี ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ 

จังหวัด ช่วงอายุ  
 ณ 31 ธ.ค. 62  ณ 31 ธ.ค. 63 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
จันทบุร ี

 
 
 

3-5 ปี 8,630 8,169 16,799  8,628   8,297   16,925  
6-11 ปี 18,983 18,006 36,989  19,168   18,129   37,297  
12-14 ปี 9,425 9,111 18,536  9,324   9,164   18,488  
15-17 ปี 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 ปี 3,512 3,363 6,875  3,818   3,604   7,422  
6-11 ปี 7,974 7,485 15,459  8,624   8,236   16,860  
12-14 ปี 4,163 3,861 8,024  4,344   3,970   8,314  
15-17 ปี 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 ปี 4,067 3,594 7,661  4,105   3,747   7,852  
6-11 ปี 8,806 8,135 16,941  8,900   8,238   17,138  
12-14 ปี 4,742 4,471 9,213  4,728   4,392   9,120  
15-17 ปี 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 ปี 8,428 7,853 16,281  8,366   7,764   16,130  
6-11 ปี 18,195 17,262 35,457  18,198   17,285   35,483  
12-14 ปี 9,086 8,696 17,782  9,200   8,637   17,837  
15-17 ปี 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  
สระแก้ว 

 
 
 

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

     

ข้อมูลจาก  www.dopa.go.th 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ประชากรช่วงอายุ 3 -17 ปี ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
มีประชากรเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
นครนายก และจังหวัดตราด 
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1.4 ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศ 
   1) ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภาคตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่เทือกเขาและที่ราบสลับภูเขาลูกเตี้ยๆ 
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกมีเทือกเขาจันทบุรีทอดตัวไปทางตะวันตกจนจรดกับเทือกเขาพนมดงรัก 
ซึ่งทอดยาวจากเหนือถึงใต้ เป็นเส้นแบ่งอาณาเขต ระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชา ทางตะวันตกและ
ทางใต้ติดกับทะเลอ่าวไทยมีแม่น้ าสายส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าจันทบุรี แม่น้ าตราด แม่น้ าระยอง และแม่น้ า
ประแสร์ซึ่งไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย ชายฝั่งทะเลที่เรียบยาว โค้งเว้า ท้องทะเลตะวันออกเต็มไปด้วยกลุ่ม
เกาะน้อยใหญ่หลายแห่งที่ส าคัญได้แก่ เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด ในจังหวัดตราด เกาะเสม็ด เกาะ
มัน จังหวัดระยองเกาะล้าน เกาะสีชัง ในจังหวัดชลบุรีส่วนบริเวณปากแม่น้ าเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดม
สมบูรณ์ ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนโคลนตมที่แม่น้ าสายต่าง ๆ พัดพามา เป็นบริเวณที่มี
ความส าคัญต่อระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในภูมิภาคตะวันออกจากสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ 
ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่และท้องทะเลที่กว้างใหญ่ ประชากร  จึงประกอบอาชีพที่หลากหลาย ได้แก่ 
สวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด สับปะรด สวนยางพาราที่น าพันธุ์มาจากภาคใต้ มีการท าประมง
ชายฝั่ง ประมงน้ าจืด จ าหน่ายอาหารทะเลสดรวมทั้งอาหารแปรรูปต่าง ๆ มีโรงงานอุตสาหกรรมในนิคม
อุตสาหกรรม 304 ซ่ึงเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหนักที่เป็นแหล่งผลิตสิ้นค้าแปรรูป วัตถุดิบ เพ่ือใช้ใน
ประเทศและส่งออกซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจเป็นแห่งสร้างรายได้สร้างงาน สร้างเงิน ให้กับ
ประชาชนและประเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งรวมแร่อัญมณีที่มีค่าของประเทศรวมไปถึงการเป็นผู้ส่งออกราย
ใหญ่ของโลกด้วย ลักษณะโดยรวมมีรายละเอียดของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ดังนี้ 
       1.1.1) จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย 
เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งในดิน และในน้ ามีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
เอ้ืออ านวยต่อการท าการเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ 
มังคุด ลองกอง    และพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น พริกไทยและยางพารา ส่วนบริเวณชายฝั่งก็มีท า
การประมง จึงเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเลนานาชนิด และในอีกแง่มุมหนึ่ง จันทบุรีคือ
ศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีที่มีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวมช่างฝีมือในการเจียระไน      
อัญมณีและท าเครื่องประดับต่าง ๆ ทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง และมี
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจมากมายทั้ง ศาสนสถาน โบราณสถานและโบราณวัตถุ จึงท าให้จันทบุรี
เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศในปัจจุบัน จันทบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 
245 กิโลเมตร  
       1.1.2) จังหวัดตราด เป็นจังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกของประเทศไทยติด
กับประเทศกัมพูชาโดยมีเขาบรรทัดเป็นพรมแดนธรรมชาติ มีเกาะเล็กเกาะใหญ่อยู่  52 เกาะ
ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอาทิเช่น หาดทรายสีขาวยาวและแนวปะการัง อีกทั้งเป็น
จังหวัดที่มีผลไม้หลากหลาย เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง และเป็นเขตการประมง ตราดยังเป็น
แหล่งอัญมณีที่ส าคัญมีการขุดพบ “พลอยแดง” หรือ “ทับทิมสยาม” ในเขตอ าเภอบ่อไร่เมื่อปี พ.ศ. 2514 
จังหวัดตราดอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 315 กิโลเมตร  
       1.1.3) จังหวัดนครนายก เป็นเมืองที่มีขนาดไม่ใหญ่ เงียบสงบเหมาะกับการอยู่
อาศัย จัดประชุมสัมมนา และท่องเที่ยวพักผ่อน เป็นเมืองในฝันใกล้กรุงเทพฯ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว
มากมายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมถึงมีกิจกรรมที่สามารถท าได้ทั้งครอบครัว สภาพพ้ืนที่
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โดยทั่วไปเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาตอนเหนือทางตะวันออกเป็นเนินสูงและป่าเขาติดต่อกับเขาดงพญาเย็น 
ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มภูเขาที่ส าคัญคือเขาใหญ่ เขาเขียว เขาชะโงกและเขา
นางรอง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารและน้ าตกที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ าตกวังตะไคร้ น้ าตก
นางรอง น้ าตกสาริกา ฯลฯ 
       1.1.4) จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคกลาง เป็นอีกจังหวัด
หนึ่งที่มีทรัพยากรในด้านการท่องเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผืนป่ามรดกโลกของ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารและน้ าตกที่สวยงาม
หลายแห่ง เช่น น้ าตกเหวนรก น้ าตกตะคร้อ น้ าตกธารรัตนา น้ าตกธารทิพย์ น้ าตกสาวน้อย ฯลฯ ที่
นับเป็นสมบัติล้ าค่าในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งของประเทศและของโลก  เดิมปราจีนบุรีเป็น
จังหวัดใหญ่ มีพ้ืนที่กว้างขวางเป็นอันดับ 6 ของประเทศ แต่ภายหลังได้มีการแยกจังหวัดออกจาก
มณฑลปราจีน ตั้งเป็นจังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทราและในปี พ.ศ. 2536 ก็ได้มีพระราชบัญญัติแยก
พ้ืนที่บางอ าเภอออกจากจังหวัดปราจีนบุรีอีกครั้งแล้วตั้งเป็นจังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรีจึงมี
ขนาดเท่ากับในปัจจุบันนับแต่นั้นมา  
       1.1.5) จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดชายแดนตะวันออก แม้ว่าเป็นจังหวัดค่อนข้าง
ใหม่ซึ่งแยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรี แต่ก็เก่าแก่มากด้วยอารยธรรมโบราณ โดยจะเห็นได้จากกลุ่ม
ปราสาทโบราณที่มีมากมายกระจายอยู่ทั่วจังหวัด เช่น ปราสาทสด๊อกก๊อกธม ปราสาทเขาน้อย 
ปราสาทเขาโล้น ฯลฯ และโบราณวัตถุที่หลงเหลือบอกเล่าเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ความรุ่งเรืองของ
แผ่นดินในอดีตให้แก่คนรุ่นหลัง นอกจากแหล่งโบราณสถานที่น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้ว จังหวัด
สระแก้วยังมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น อุทยานแห่งชาติปางสีดา ที่เป็นที่รู้จักกันดี ในบรรดา
ผู้รักธรรมชาติและอุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ ที่มีแนวเขตติดต่อระหว่างไทย
กับกัมพูชา ซึ่งเป็นผืนป่าที่เชื่อมต่อกัน ท าให้เป็นเขตที่มีการเชื่อมโยงของสัตว์ป่าไปมาระหว่างประเทศ
อย่างน่าสนใจ จังหวัดสระแก้วยังมีประติมากรรมมหัศจรรย์ทางธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวชมและศึกษา
อย่างเช่น "ละลุ" ที่มีลักษณะแปลกตาตั้งอยู่สุดชายแดนอรัญประเทศ เป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดไปสู่
ประเทศกัมพูชา เชื่อมการคมนาคมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศให้เป็นเส้นทางเดียวกัน ชาวไทย
และชาวเขมรมีการข้ามฝั่งเพ่ือค้าขายสินค้าและท่องเที่ยวกันเป็นประจ า  จึงท าให้ที่นี่มีสีสัน ผู้คน
หลากหลายเผ่าพันธุ์ มีเสน่ห์น่ามอง มีตลาดโรงเกลือที่เต็มไปด้วยของแปลกราคาถูกและสินค้ามือสอง
จากนานาประเทศเพ่ือนบ้าน  
  โดยรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในปัจจุบัน จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์กลาง
การค้าอัญมณีขนาดใหญ่และมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดตราดมีสถานที่ท่องเที่ยว
ทางทะเลที่ส าคัญและยังมีแนวโน้มที่จะสร้างสนามบินพาณิชย์ เพื่อเชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านอีกด้วยเพื่อรองรับ 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี และตราด มีชายแดนติดต่อกับประเทศ
กัมพูชา มีด่านชายแดนและจุดผ่อนปรนที่เป็นดินแดนการค้าชายแดนฝั่งกัมพูชาและมีการค้าชายแดน
สูงเป็นอันดับ 1 ของการค้าชายแดนฝั่งกัมพูชา ส าหรับจังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดที่มีนิคม
อุตสาหกรรมแห่งเดียวในกลุ่มจังหวัดและมีเขตอุทยานแห่งชาติมีธรรมชาติที่สวยงามและพ้ืนที่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมทราวดีและจังหวัดนครนายกเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสงบ ที่อยู่ใกล้
กรุงเทพมหานคร 
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2) ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยทั่วไป ได้รับอิทธิพลจากลม
ทะเลพัดผ่านตลอดเวลา อากาศเย็นสบายตลอดปีมีฝนตกชุกในฤดูฝน ไม่ร้อนจัดเนื่องจากอยู่ติดกับ
ทะเลและไม่หนาวเย็น ความชื้นในอากาศสูง สภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาล 

1.5 ข้อมูลเศรษฐกิจ 
  ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) เป็นข้อมูลรายได้ประชาชาติระดับจังหวัด
ที่สามารถอธิบายภาพรวมด้านเศรษฐกิจของจังหวัด เนื่องจากเป็นการประมวลผลรวมรายได้ที่มาจาก
กิจกรรมการผลิตทั้งหมดที่ด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัด โดยใช้พ้ืนฐานแนวความคิดที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับการจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัด (GPP) คือมูลค่าเพ่ิมหรือผลตอบแทนปัจจัยการผลิตสินค้า และบริการในรอบระยะเวลา 
1 ปีปฏิทินเป็นเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่ส าคัญซึ่งอธิบายภาพรวมด้านเศรษฐกิจของจังหวัด รวมทั้งแสดง
ให้ทราบถึงโครงสร้างการผลิตด้านเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งมูลค่าสูงสุด 10 อันดับแรกส่วนใหญ่อยู่ใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออก เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ยกเว้น จังหวัดภูเก็ตซึ่งอยู่ในภาคใต้ โดย
ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีการผลิตจากภาคนอกเกษตร โดยสาขาที่ส าคัญ ได้แก่ สาขาการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรม สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย สาขา
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาข้อมูลข่าวสารและการ
สื่ อสาร โดยจั งหวัดที่ มี มู ลค่ าผลิตภัณ ฑ์ จั งหวัดต่อหั วสู งสุ ด  10 อันดับ แรก ได้ แก่  ระยอง 
กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
และสระบุรี ส่วนจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวต่ าสุด 10 อันดับ ส่วนใหญ่อยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในภาคเหนือ และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งอยู่ภาคใต้ 
โดยทุกจังหวัดมีผลผลิตหลักจากภาคเกษตร ซึ่งมีความไม่แน่นอน  ทั้งด้านปริมาณผลผลิตและราคา 
ประกอบกับการผลิตภาคนอกเกษตรต่าง ๆ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมยังไม่กระจายตัว
มายังพ้ืนที่เหล่านี้ ท าให้ขนาดเศรษฐกิจโดยรวมมีระดับต่ า โดยเรียงจากล าดับต่ าสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน 
ยโสธร หนองบัวล าภู นราธิวาส มุกดาหาร สกลนคร อ านาจเจริญ บุรีรัมย์ บึงกาฬ และชัยภูมิ ส าหรับ
จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงที่สุดที่ 1,067,449 บาทต่อปี  ส่วนใหญ่มาจาก
การผลิตภาคนอกเกษตร ได้แก่ อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
เคมีและการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมทั้ง สาขาการท าเหมืองแร่ฯ โดยเฉพาะ การ
ผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ น้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีค่าผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อ
หัวต่ าที่สุดที่ 58,370 บาทต่อปีส่วนใหญ่เป็นการผลิตจากภาคการเกษตร ค่าความแตกต่างระหว่าง
จังหวัดระยองกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความแตกต่างกัน 18.3 เท่า ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per 
capita) ปี 2561 ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปี 2561 เรียงตามล าดับได้
ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 5 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (Gross Provincial Product : GPP) ปี 2561 ของจังหวัดในพ้ืนที่ 
               รับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เรียงล าดับจากมากไปน้อย 
 

ล ำดับ จังหวัด บำท/ปี จัดล ำดับระดับประเทศ 

1 ปราจีนบุรี 513,789 4 

2 จันทบุรี 217,393 15 

3 ตราด 161,322 22 

4 นครนายก 116,717 36 

5 สระแก้ว 80,716 56 
        ที่มา : ส านักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

   

จากตารางที่  5 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี 2561 จังหวัดที่มี
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัวสูงในภาพรวมทั้งประเทศส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออก เขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ส่วนจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้แก่  จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก 
และจังหวัดสระแก้ว ตามล าดับ 

  1.6 ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคน 

ตำรำงที่ 6 การจัดล าดับดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) จ าแนกดัชนีย่อยและจังหวัด ปี 2560 กับ ปี 2562 

 
 
 

จากตารางที่  6  แสดงค่ าเปรียบ เที ยบดัชนีความก้ าวหน้ าของคน  (Human 
Achievement Index – HAI) ระหว่างปี 2560 กับปี 2562 แสดงให้เห็นว่ามีค่าคะแนนและล าดับที่
เปลี่ยนแปลงไม่คงที่ อาจเนื่องจากจังหวัดอ่ืน ๆ มีการพัฒนาความก้าวหน้าของคนในแต่ละด้านส่งผลให้

ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562  
(https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=5628&filename=gross_regional) 
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คะแนนเพ่ิมขึ้นจึงส่งผลกระทบกับจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้  1) 
จังหวัดจันทบุรีมีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนในปี 2560 อยู่ในล าดับที่ 23 ส่วนในปี 2562 อยู่ในล าดับ
ที่ 30 มีล าดับที่ลดลง 2) จังหวัดตราดมีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนในปี 2560 อยู่ในล าดับที่ 17 ส่วน
ในปี 2562 อยู่ในล าดับที่ 11 มีล าดับที่เพ่ิมขึ้น 3) จังหวัดนครนายก มีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนในปี 
2560 อยู่ในล าดับที่ 20 ส่วนในปี 2562 อยู่ในล าดับที่ 27 มีล าดับที่ลดลง 4) จังหวัดปราจีนบุรี มีค่า
ดัชนีความก้าวหน้าของคนในปี 2560 อยู่ในล าดับที่ 15 ส่วนในปี 2562 อยู่ในล าดับที่ 18 มีล าดับที่
ลดลง และ 5) จังหวัดสระแก้ว มีค่าดัชนีความก้าวหน้าของคนในปี 2560 อยู่ในล าดับที่ 67 ส่วนในปี  
2562 อยู่ในล าดับที่ 64 มีล าดับที่เพ่ิมขึ้น โดยเรียงจังหวัดที่มีล าดับที่ดีกว่าในปี 2562 ได้ดังนี้ จังหวัด
ตราด ล าดับที่ 11 จังหวัดปราจีนบุรี ล าดับที่ 18 จังหวัดนครนายก ล าดับที่ 27 จังหวัดจันทบุรี ล าดับที่ 
30 และจังหวัดสระแก้ว ล าดับที่ 64 
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2.ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
2.1 จ ำนวนสถำนศึกษำ/สถำบันกำรศึกษำ/ศูนย์ ในพื้นที่รับผิดชอบของส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรภำค 9  
ตำรำงที่ 7  จ านวนสถานศึกษาในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563    

 
อ้างอิงข้อมูลจากส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัทั้ง 5 จังหวัด  ณ ตุลาคม 63 

สังกัด/หน่วยงำน จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว รวม 
รวมท้ังสิ้น (แห่ง) 396 227 282 482 393 1,780 
1. กระทรวงศึกษาธิการ 250 153 168 292 311 1,174 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (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) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 2 1 1 1 1 6 
   5) โรงเรียนโสตศึกษา - - - 1 0 1 
   6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49   1 -   1 
1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) 

20 19 15 25 18 97 
   1) ในระบบ 20 8 15 25 8 76 
   2) นอกระบบ - 11 - 0 10 21 
1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 7 3 6 7 6 29 
   1) อาชีวศึกษาภาครัฐ 4 3 3 4 3 17 
   2) อาชีวศึกษาภาคเอกชน 3 - 3 3 3 12 
1.4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) 

10 7 4 7 9 37 
2. ส่วนราชการอื่น 146 74 114 190 82 606 
2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) 

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 โปรดระบุชื่อ - - - 0  - 
2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (โรงเรียน ตชด.) 6 2  0 8 16 
2.3 กระทรวงมหาดไทย (มท.)  -     
1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 133 69 108 185 69 564 
   1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 123 66 105 170 50 514 
   1.2) โรงเรียนเทศบาล 10 2 3 9 8 32 
   1.3) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด - 1 - 6 11 18 
2.4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - 1 - 1 1 3 
2.5 กระทรวงกลาโหม - - 1 - - 1 
2.6 กระทรวงสาธารณสุข : ว.พยาบาลพระปกเกล้า
จันทบุรี,        ศพด.ว.พยาบาล 

2 - - 1 - 3 
2.7 กระทรวงวัฒนธรรม : วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี  
 

1 - - - - 1 
2.8 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา - 1 - - - 1 
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2.2 จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ 
ตำรำงที่ 8  จ านวนนักเรยีน/นกัศึกษารายจังหวัดในพ้ืนที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปกีารศึกษา 2563          

สังกัด/หน่วยงำน จันทบุร ี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุร ี สระแก้ว รวม 
รวมทั้งสิ้น (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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 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) ศูนย์การศึกษาพิเศษ  900   232   154   109   276   1,671  
    5) โรงเรียนโสตศึกษา  -     -   -     229   -     229  
    6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49   306   -       306  
1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

 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 ส านักงานคณะกรรมการการ
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 ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) 

 3,824   2,650   3,045   6,049   7,136   22,704  
2. ส่วนราชการอื่น  25,396   3,989   9,519   17,066   21,701   77,671  
2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

 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) อื่นๆ โปรดระบุชื่อ  -     -     -     -      -    
2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(โรงเรียน ตชด.) 

 632   123   -     -     903   1,658  
2.3 กระทรวงมหาดไทย (มท.)       
1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 11,511   3,713   4,616   12,133   19,485   51,458  
   1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  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) โรงเรียนสังกัดองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด 

 -     120   -     2,037  -  2,157  
2.4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ  -     36   32   69   29   166  
2.5 กระทรวงกลาโหม  -     -     1,668   -     -     1,668  
2.6 กระทรวงสาธารณสุข : ว.พยาบาล
พระปกเกลา้จันทบุรี , 

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

610  -   -  0  -     610  

2.8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา  -   1   181   -   -  182 
      อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ ต.ค. 63 
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2.3 จ ำนวนครู/ผู้สอน 

ตำรำงที่ 9 จ านวนครู/ผู้สอนรายจังหวัดในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563    

สังกัด จันทบุร ี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุร ี สระแก้ว รวม 

รวมทั้งสิ้น (คน) 7,157 2,605 3,117 5,452 5,925  24,256  
1. กระทรวงศึกษำธิกำร 5,519 2,358 2,467 4,548 5,132  20,024  
1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(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) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 70  27   23  59  59   238  
   5) โรงเรียนโสตศึกษา 0  -   -  58  -     58  
   6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 0  31   -     31  
1.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) 996  237   327  1128  407   3,095  
   1) ในระบบ 996  237   327  1128  407   3,095  
   2) นอกระบบ 0  -   -  0   -  
1.3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (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 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 

119  26   69  117  55   386  

2. ส่วนรำชกำรอื่น 1,638 247 650 904 793  1,620  
2.1 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 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 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (โรงเรียน ตชด.) 79  22   -  0  94   195  
2.3 กระทรวงมหำดไทย (มท.)       
1) กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 749 206 204 764 689  2,612  
   1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 312  139   120  419  125   1,115  
   1.2) โรงเรียนเทศบาล 437  52   84  215  240   1,028  
   1.3) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0  15   -  130  324   469  
2.4 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 0  10   8  10  10   38  
2.5 กระทรวงกลำโหม 0  -   171  0  -     171  
2.6 กระทรวงสำธำรณสุข : ว.พยำบำลพระปกเกล้ำ
จันทบุรี ,ศพด.ว.พยำบำล 

74  -   -  25  -     99  

2.7 กระทรวงวัฒนธรรม : วิทยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี 67  -   -  0  -     67  
อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ ต.ค. 63 
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2.4 จ ำนวนห้องเรียน 
 

ตำรำงที่ 10  จ านวนห้องเรียนแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563   

สังกัด จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว รวม 

รวมทั้งสิ้น (ห้อง) 5,021 1,833 2,541 4,645 4,632  18,672  
1. กระทรวงศึกษำธิกำร 3,808 1,672 2,200 4,178 3,965  15,823  
1.1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (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) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 42  11   5  109  6   173  
   5) โรงเรียนโสตศึกษา 0  -   -  31  -     31  
   6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49   15   -  0   15  
1.2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) 548 133 236 731 352  2,000  
   1) ในระบบ 548  133   236  731  352   2,000  
   2) นอกระบบ 0  -   -  0   -  
1.3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (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 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 

302  -   81  195  91   669  

2. ส่วนรำชกำรอื่น 1,213 161 341 467 667  1,166  
2.1 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 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 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (โรงเรียน ตชด.) 58  17   -  0  95   170  
2.3 กระทรวงมหำดไทย (มท.)       
1) กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น 513 126 161 419 464  1,683  
   1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 299  80   105  170  100   754  
   1.2) โรงเรียนเทศบาล 214  40   56  174  168   652  
   1.3) โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 0  6   -  75  196   277  
2.4 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 0  6   5  6  3   20  
2.5 กระทรวงกลำโหม 0  -   48  0  -     48  
2.6 กระทรวงสำธำรณสุข : ว.พยำบำลพระปกเกล้ำ
จันทบุรี ,ศพด.ว.พยำบำล 

18  -   -  2  -     20  

2.7 กระทรวงวัฒนธรรม : วิทยำลัยนำฏศิลปจันทบุรี 21  -   -  0  -     21  
อ้างอิงข้อมูลจากส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ ต.ค. 63 
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2.5 สัดส่วนนักเรียน/นักศึกษำ ต่อห้องเรียน 
 

   ตำรำงที่ 11  สัดส่วนผู้เรียนต่อห้องเรียนแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563 
 

หน่วยงำน/จังหวัด จ ำนวนนักเรียน/
นักศึกษำ 

จ ำนวนห้องเรียน สัดส่วนนักเรียน : 
ห้องเรียน 

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 
สระแก้ว 91,341 4,532 20 : 1 
  

2.6 สัดส่วนนักเรียน/นักศึกษำ ต่อครู 
 

ตำรำงที่ 12  สัดส่วนนักเรียนต่อครูแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2563 
 หน่วยงำน/

จังหวัด 
จ ำนวนนักเรียน/

นักศึกษำ 
จ ำนวนครู/ผู้สอน สัดส่วนนักเรียน : 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 
สระแก้ว 91,341 5,800 16 : 1 
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  2 .7 จ ำนวนร้อยละผู้เรียนต่อประชำกรรำยอำยุ 3-17 ปี ในพื้นที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 9 ปีกำรศึกษำ 2563 
ตำรำงท่ี 13 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-17 ปี 

กลุ่มอำยุ พื้นที่ จ ำนวนประชำกร จ ำนวนนักเรียน 
ร้อยละนักเรียน/

ประชำกร 
3 - 5 ปี 

ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 

69,055 56,733 82.16 

6 - 11 ปี 150,627 152,469 101.22 

12 -14 ปี 76,060 74,859 98.42 

15 - 17 ปี 111,129 61,581 55.41 

3 - 5 ปี 

จังหวัดจันทบุร ี

17,422 16,201 92.99 

6 - 11 ปี 37,443 40,886 109.20 

12 -14 ปี 18,705 18,174 97.16 

15 - 17 ปี 19,581 14,431 73.70 

3 - 5 ปี 

จังหวัดตราด 

7,989  7,501  93.89 

6 - 11 ปี 16,612  18,082  108.85 

12 -14 ปี 8,259  9,134  110.59 

15 - 17 ปี 8,751  5,154  58.90 

3 - 5 ปี 

จังหวัดนครนายก 

7,957 5,930 74.53 

6 - 11 ปี 17,201 17,509 101.79 

12 -14 ปี 9,121 9,167 100.50 

15 - 17 ปี 9,086 8,537 93.96 

3 - 5 ปี 

จังหวัดปราจีนบรุ ี

16,479 14,192 86.12 

6 - 11 ปี 35,576 38,934 109.44 

12 -14 ปี 17,811 20,692 116.18 

15 - 17 ปี 17,729 19,596 110.53 

3 - 5 ปี 

จังหวัดสระแก้ว 

19,208 12,909 67.21 

6 - 11 ปี 43,795 37,058 84.62 

12 -14 ปี 22,164 17,692 79.82 

15 - 17 ปี 55,982 13,863 24.76 

ที่มา :   1.ข้อมูลจ านวนประชากรจาก  www.dopa.go.th ณ 31 ธ.ค. 62 
2.ข้อมูลจ านวนนักเรยีนอ้างอิงจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ณ ต.ค. 63 

       จากตารางที่ 13  แสดงให้เห็นว่าร้อยละผู้เรียนกลุ่มอายุ 6-17 ปี มีอัตราสัดส่วนผู้เรียน
มากกว่าร้อยละ 100 เนื่องจากอาจเป็นเพราะสาเหตุการย้ายถิ่นฐานตามบิดามารดาจากจังหวัดอ่ืนเข้า
มาเรียนในจังหวัดพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
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2.8 จ ำนวนโรงเรียนจ ำแนกตำมขนำด 
ตำรำงท่ี 14 โรงเรียนสังกัด สพฐ. แยกตามขนาดของโรงเรียน 

ขนำด 
โรงเรียน 

จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว 

รวม 
 ส

พป
.จบ

.1 

 ส
พป

.จบ
.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

.สก
.1 

 ส
พป

.สก
.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 
ใหญ่  2 7 8 7 2 3 2 6 1 2 5 1 - 46 
ใหญ่พิเศษ  2 - 4 3 - 1 1 1 

 
1 - - - 13 

 

หมำยเหตุ :  ใช้เกณฑ์ สพม.การแบ่งขนาดโรงเรียน มี 4 ขนาด ดังนี้  
      1. ขนาดเล็ก จ านวน 1 - 499 คน  
      2. ขนาดกลาง จ านวน 500 - 1,499 คน  
      3. ขนาดใหญ่ จ านวน 1,500 - 2,499 คน  
      4. ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 2,500 คนข้ึนไป  

2.9 ปีกำรศึกษำเฉลี่ยของคนไทย 
ตำรำงที่ 15 จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยจ าแนกตามกลุ่มอายุและจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
                ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปี พ.ศ. 2562  (หน่วย : ปี) 

จังหวัด 
ช่วงอำยุ 

15 ปีขึ้นไป 15 – 39 ปี 40 – 59 ปี 60 ปี ขึ้นไป 

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 
ปราจีนบุรี 9.06 11.22 8.55 5.61 
สระแก้ว 7.63 10.41 6.82 4.32 

รวมเฉลี่ย 8.29 10.59 7.70 5.03 

(ที่มา ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)  https://data.go.th .สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2563) 
 

จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่าจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยจ าแนกตาม
กลุ่มอายุและจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปี พ.ศ. 2562 เรียงล าดับตามช่วง
อายุ 15 – 39 ปี จะมีปีการศึกษารวมเฉลี่ยที่ 10.59 ปี ช่วงอายุ 40-59 ปี การศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 7.70            
ปี และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ 5.03 ปี  ซึ่งสามารถเรียงล าดับปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป รายจังหวัดเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1) จังหวัดปราจีนบุรี            
ปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปมากที่สุด 9.06 ปี  (ล าดับที่ 10 ของประเทศ) 2) จังหวัด
นครนายก ปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป รายจังหวัด อยู่ที่ 8.52 ปี (ล าดับที่ 21  ของ
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ประเทศ) 3) จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษาเฉลี่ยรายจังหวัด อยู่ที่ 8.26 ปี (ล าดับที่ 31 ของประเทศ) 4) 
จังหวัดตราด ปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป รายจังหวัด อยู่ที่ 7.98 ปี (ล าดับที่ 43 ของ
ประเทศ) และ 5) จังหวัดสระแก้ว การศึกษาเฉลี่ยประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป รายจังหวัด อยู่ที่ 7.63 ปี 
(ล าดับที่ 58 ของประเทศ) 

 

  2.10 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนจำกกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (O-Net) 

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 3 ปี ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 มีค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี้ 
ตำรำงที่ 16   ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)                     
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

รำยกำร 
ภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  

เฉลีย่
รวม
ทุก
วิชำ 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
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 

สระแก้ว 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 

   ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) http://www.niets.or 

   จากตารางที่ 16 แสดงค่าสถิติ พ้ืนฐานภาพรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย 
พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันบุรีและจังหวัดตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุก
ปีการศึกษา ส่วนนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ (ยกเว้น : 
ปราจีนบุรีสูงกว่าระดับประเทศในปีการศึกษา 2562) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ย
จะมีแนวโน้มลดลง 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง 3 ปี 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีความขึ้น-ลง ไม่สม่ าเสมอ ส่วนจังหวัดจันทบุรี 
ตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา (ยกเว้น  : ตราด ปีการศึกษา 2560            
ต่ ากว่าระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มมีความขึ้น-ลง             
ไม่สม่ าเสมอ ส่วนจังหวัดที่เหลือมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ  3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9          
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มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้ม
ลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรี ตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 
3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วมีค่าคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าระดับประเทศ และ 4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อ
เปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมี
แนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้วมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
 

ตำรำงที่ 17  ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

รำยกำร 

ภำษำไทย  ภำษำอังกฤษ  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  เฉลี่ย
รวม
ทุก
วิชำ 2560 2561 2562 

เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
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 

จันทบุร ี 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 

ปราจีนบุร ี 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 

สระแก้ว 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 

จากตารางที่  17 แสดงค่าสถิติ พ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย 
พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปี
การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 2) ภาษาอังกฤษ พบว่า 
ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ย
จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา            
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9          
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมี
แนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปี
การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง และ 4) วิทยาศาสตร์ 
พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปี
การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
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ตำรำงที่ 18  ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)            
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

รำยกำร 

ภำษำไทย  สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ  คณิตศำสตร์  วิทยำศำสตร์  
เฉลี่ย
รวม
ทุก
วิชำ 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

เฉลี่ย
รวม 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

เฉลี่
ย

รวม 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

เฉลี่ย
รวม 

ปี 
60 

ปี 
61 

ปี 
62 

เฉลี่ย
รวม 

ปี 
6
0 

ปี 
6
1 

ปี 
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 

จันทบุร ี 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 

ตรำด 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 

นครนำยก 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 

ปรำจีนบุร ี 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 

สระแก้ว 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 

จากตารางที่  18 แสดงค่าสถิติ พ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2560-2562 สรุปได้ดังนี้ 1) ภาษาไทย 
พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรี และตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในปี
การศึกษา 2561 และ 2562 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 2) 
สังคมศึกษาฯ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี
การศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี และนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา (ยกเว้นจันทบุรี ปีการศึกษา2560 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 3) ภาษาอังกฤษ 
พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 4) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9          
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมี
แนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปี
การศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง และ 5) วิทยาศาสตร์ 
พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา 
เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
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 คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET)            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 รายสังกัด 
ตำรำงที่ 19  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6           
                    ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562  

ระดับ/สังกัด ภำษำไทย 
สังคม
ศึกษำ 

ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ประถมศึกษำปีที่ 6       
ระดับประเทศ 49.07  34.42 32.90 33.55 37.49 
กระทรวงศึกษาธิการ 49.18  34.64 33.13 35.68 38.16 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 49.77  33.89 33.17 35.40 38.10 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 49.68  31.97 33.09 35.04 37.45 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 51.28  40.94 34.79 37.42 41.11 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 59.29  57.80 44.86 47.68 52.41 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 39.45  24.95 25.48 30.14 30.00 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 45.92  28.06 28.24 31.97 33.55 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 41.96  26.18 28.03 28.51 31.17 
มัธยมศึกษำปีที่ 3       
ระดับประเทศ 55.14  33.25 26.73 30.07 36.30 
กระทรวงศึกษาธิการ 55.63  33.69 27.19 30.25 36.69 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 54.56  32.15 25.77 29.71 35.55 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 55.05  31.95 25.91 29.79 35.68 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 56.37  33.31 27.27 30.20 36.79 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 52.36  29.17 23.14 28.95 33.41 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 55.81  34.89 27.53 30.29 37.13 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 68.17  57.15 45.12 34.75 51.30 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 43.92  27.83 19.91 26.28 29.49 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 49.49  28.72 21.87 28.35 32.11 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  57.36  31.38 22.40 28.44 34.90 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ 40.21  27.93 17.52 26.90 28.14 
มัธยมศึกษำปีที่ 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 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 41.59 35.48 28.05 25.60 28.88 31.92 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 42.05 35.63 27.46 24.08 28.68 31.58 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 42.08 35.65 27.47 24.10 28.69 31.60 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 29.33 29.10 24.50 16.50 25.33 24.95 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 41.85 35.39 28.58 24.36 28.15 31.67 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 57.78 44.32 52.08 50.05 43.17 49.48 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 32.41 30.05 21.70 14.77 24.00 24.59 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  35.85 31.11 23.48 15.39 22.67 25.70 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ 23.75 28.67 20.31 16.04 25.17 22.79 

                                                                ที่มา : ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ttp://www.niets.or 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET 

ตำรำงที่ 20  ผลการทดสอบ V-NET ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ปีการศึกษา 2558   
                  ถึง พ.ศ. 2562 ระดับ ปวช. 3 จ าแนกรายจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  

จากตารางที่ 20 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับ ปวช. 3 เปรียบเทียบปี 2561 กับปี 2562 ปี 2562 1) ค่าเฉลี่ยระดับภาค 43.00 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 2) จังหวัดจันทบุรี ค่าคะแนนเฉลี่ย 45.49 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3) จังหวัดตราด มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 44.90 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4) จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 41.40 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5) จังหวัดปราจีนบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 42.00 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 6) จังหวัด
สระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 41.79 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน  

ตำรำงที่ 21 ผลการทดสอบ V-NET ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ปีการศึกษา 2558   
                ถึง พ.ศ. 2562  ระดับ ปวส. 2 จ าแนกรายจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ประเทศ กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด 

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  
 2558  2559  2560  2561  2562 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 41.69 37.35 37.11 41.63 40.75 
ค่าเฉลี่ยระดับภาค 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 
ปราจีนบุรี 41.28 37.01 37.21 42.03 40.37 
สระแก้ว 39.25 35.11 34.96 40.55 38.72 

จากตารางที่ 21  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับ ปวส. 3 เปรียบเทียบปี 2561 กับปี 2562 ปี 2562 1) ค่าเฉลี่ยระดับภาค 40.59 มีค่าคะแนน
เฉลี่ยลดลง 2) จังหวัดจันทบุรี ค่าคะแนนเฉลี่ย 42.30 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3) จังหวัดตราด มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 41.90 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4) จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 40.26 มีค่า
คะแนนเฉลี่ยลดลง 5) จังหวัดปราจีนบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 40.37 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 6) จังหวัด
สระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 38.72 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 

 

ประเทศ กลุ่มจังหวัด   
และจังหวัด 

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  
 2558  2559  2560  2561  2562 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 43.83 37.93 41.60 41.63 43.63 
ค่าเฉลี่ยระดับภาค 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 
สระแก้ว 41.68 36.24 39.54 40.66 41.79 
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 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET 
ตำรำงที่ 22 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ปีการศึกษา 2562 ในพ้ืนที่ 
                รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับ สำระ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น มัธยมศึกษำตอนปลำย 

2/62 1/63 เฉลี่ย 2/62 1/63 เฉลี่ย 2/62 1/63 เฉลี่ย 

ประเทศ ทักษะการเรียนรู้ 42.61 41.92 42.27 35.73 34.88 35.31 32.27 35.66 33.97 
 ความรู้พื้นฐาน 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 
 ทักษะการด าเนินชีวิต 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 
 เฉลี่ยทุกสำระ 42.29 45.44 43.86 38.89 38.31 38.60 34.51 36.21 35.36 

ศธภ. 9 ทักษะการเรียนรู้ 47.93 44.69 46.31 36.77 36.51 36.64 33.39 37.48 35.44 
 ความรู้พื้นฐาน 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 
 ทักษะการด าเนินชีวิต 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 
 เฉลี่ยทุกสำระ 48.37 47.74 48.06 41.17 40.20 40.69 36.48 38.30 37.39 

จันทบุรี ทักษะการเรียนรู้ 59.82 49.14 54.48 39.27 38.09 38.68 35.83 40.13 37.98 
 ความรู้พื้นฐาน 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 
 ทักษะการด าเนินชีวิต 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 
 เฉลี่ยทุกสำระ 63.40 49.40 56.40 42.76 43.35 43.06 39.47 41.11 40.29 

ตรำด ทักษะการเรียนรู้ 49.49 43.87 46.68 38.67 35.94 37.31 34.04 39.82 36.93 
 ความรู้พื้นฐาน 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 
 ทักษะการด าเนินชีวิต 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 
 เฉลี่ยทุกสำระ 44.51 47.27 45.89 42.99 40.40 41.70 37.93 41.00 39.46 

นครนำยก ทักษะการเรียนรู้ 46.48 37.33 41.91 35.89 36.71 36.30 32.94 36.99 34.97 
 ความรู้พื้นฐาน 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 
 ทักษะการด าเนินชีวิต 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 
 เฉลี่ยทุกสำระ 47.35 44.38 45.86 40.78 39.33 40.05 35.84 37.31 36.58 

ปรำจีนบุรี ทักษะการเรียนรู้ 38.36 45.94 42.15 35.78 36.22 36.00 32.59 36.42 34.51 
 ความรู้พื้นฐาน 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 
 ทักษะการด าเนินชีวิต 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 
 เฉลี่ยทุกสำระ 38.77 52.67 45.72 40.24 39.87 40.05 35.44 37.48 36.46 

สระแก้ว ทักษะการเรียนรู้ 45.08 40.30 42.69 35.76 35.88 35.82 32.60 36.22 34.41 
ความรู้พื้นฐาน 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 
ทักษะการด าเนินชีวิต 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 

เฉลี่ยทุกสำระ 42.81 44.11 43.46 40.62 38.86 39.74 35.44 36.83 36.13 
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จากตารางที่  22 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) เป็นค่าคะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  สาระทักษะการเรียนรู้ สาระความรู้
พ้ืนฐาน สาระการประกอบอาชีพ สาระทักษะการด าเนินชีวิต สาระการพัฒนาสังคม ในการสอบครั้งที่ 
2/62 และการสอบครั้งที่ 1/63  จากผลการทดสอบดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยระดับ ศธภ. 9 ดังนี้ 1) ระดับชั้น
ประถมศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน อยู่
ที่ 48.06 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน อยู่ที่ 40.69 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน อยู่ที่ 37.39 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
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ส่วนที ่2 
กรอบความคิดส าหรับจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติ  ครม.                    
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

แผนระดับ 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนระดับ 2 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

11. ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  12. ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
 

แผนปฏิรูป 
ด้านการศึกษา 

กิจกรรม Big Rock 
ประกอบด้วย 5 
กิจกรรมปฏิรูป 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 
การสร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(หน่วยรับผดิชอบ
หลัก : กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 (หน่วย
รับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงศึกษาธิการ) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
การปฏิรูปกลไก
และระบบการผลิต
และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน (หน่วย
รับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 
การจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและ
ระบบอ่ืน ๆ ที่เน้น
การฝึกปฏิบัติอย่าง
เต็มรปูแบบ น าไปสู่
การจ้างงานและการ
สร้างงาน (หน่วย
รับผิดชอบหลัก : 
กระทรวง 
ศึกษาธิการ) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5   
การปฏริูปบทบาทการ
วิจัยและระบบธรรมา 
ภิบาลของสถาบนั   
อุดมศกึษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปาน
กลางอย่างยั่งยืน  
(หน่วยรับผดิชอบ
หลัก : กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม) 

กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13  

(2566-2570) 

หมุดหมายที่ 9 
ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่น
ลดลง และคน
ไทยทุกคนมี
ความคุ้มครอง
ทางสังคมที่
เพียงพอ 
เหมาะสม 

หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง     
มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่ง
อนาคต 

 หมุดหมายที่ 8 
ไทยมีพ้ืนที่และ
เมืองหลักของ
ภูมิภาคที่มีความ
เจริญทาง
เศรษฐกิจ ทันสมัย 
และน่าอยู่ 
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นโยบายและ
แผนระดับชาติ
ว่าด้วยความ
ม่ันคงแห่งชาติ  
(พ.ศ.2562-

2565) 

นโยบายที่ 1 : 
เสรมิสร้างความมั่นคง
ของสถาบันหลักของ
ชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

นโยบายที่ 2 : สร้างความ
เป็นธรรม ความปรองดอง 
และความสมานฉันท์ใน

ชาติ 

น โย บ าย ที่  3  : 
ป้องกันและแก้ไขการ
ก่ อเหตุ รุ นแรงใน
จั งหวั ดชายแดน
ภาคใต้ 

 

นโยบายที่ 5 : สร้าง
เสริมศักยภาพการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามข้ามชาติ 
และนโยบายท่ี 8 : 
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและ
ภูมิคุ้มกันความมั่นคง
ภายใน   

นโยบายที่ 9 : 
เสรมิสร้างความ
มั่นคงของชาติจาก
ภัยการทุจริต 
 

น โย บ า ย ที่  1 0  :
เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์  
 

    

แผนระดับ 3 

นโยบายรัฐบาล  
(พลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์
โอชา 

นายกรัฐมนตรี) 

นโยบายหลักที ่1 การ
ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

นโยบายหลักที ่2 การสร้าง
ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยของประเทศ และ
ความสงบสุขของประเทศ 

นโยบายหลัก 
ที่ 3 การท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

นโยบายหลักที ่4 การ
สร้างบทบาทของไทย 
ในเวทีโลก 

นโยบายหลักที ่5 การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
และความสามารถในการ
แข่งขันของไทย 

นโยบายหลักที ่6 การ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและ
การกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค 

นโยบายหลักที ่8 การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย 

นโยบายหลักที ่9 การ
พัฒนาระบบ
สาธารณสุขและ
หลักประกันทาง
สังคม 

นโยบายหลักที ่10 การ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืน 

นโยบายหลักที ่11 การ
ปฏิรูปการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

นโยบายหลักที ่12 การ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม 
 

นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การ
วางรากฐานระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสู่อนาคต 

นโยบายเร่งด่วนที่ 7 
การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21  

นโยบายเร่งด่วนที่ 8 การ
แก้ไขปัญหาทจุริต 
และประพฤติมิชอบในวง
ราชการ  

นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และสร้างความสงบสุขใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต้  

นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การ
พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชน 
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ค าแถลงนโยบาย
การจัดการศึกษา 

ของ 
นางสาวตรีนุช  เทียน

ทอง 
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิ

การ 

1. การปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ให้
ทันสมัย 

2. การพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพครูและอาจารย์
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชวีศึกษา 

3. การปฏิรูปการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัลฝาน
แพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ (NDLP) 

4. การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา 

5. การปรับระบบการ
ประเมินผลการศึกษา
และการประกันคุณภาพ 

6.การจัดสรรและการ
กระจายทรัพยากรให้
ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

7.การน ากรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ (NQF) และกรอบ
คุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) สู่การปฏิบัต ิ

8.การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ได้รับการ
ดูแลและพัฒนากอ่น
เข้ารับการศึกษา 

9.การศึกษาเพื่ออาชีพ
และสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

10.การพลิกโฉมระบบ
การศึกษาไทยดว้ยการ
น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับการศึกษา 

11. การเพิ่มโอกาสและ
การเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา 

12. การจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
โดยยึดหลกัการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

   

เป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable 
Development 
Goals: SDGs) 

เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้าง
หลักประกันว่าเด็กชาย
และเด็กหญิงทุกคนส าเร็จ
การศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ 
เท่าเทียม และไม่มี
ค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์
ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผล ภายในป ี
พ.ศ. 2573 

เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้าง
หลักประกันว่าเด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการ
พัฒนา การดูแล และการจัด
การศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้
เด็กเหล่านั้นมีความพร้อม
ส าหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ภายในปี 2573 

เป้าหมายย่อย 4.4 
เพิ่มจ านวนเยาวชน
และผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถึง
ทักษะทางด้าน
เทคนิคและอาชีพ
ส าหรับการจา้งงาน 
การมีงานที่มีคุณค่า 
และการเป็น
ผู้ประกอบการภายใน
ปี 2573 

เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัด
ความเหลี่อมล้ าทางเพศ
ด้านการศึกษาและสร้าง
หลักประกัน วา่กลุ่มที่
เปราะบางซ่ึงรวมถึงผู้
พิการ ชนพื้นเมือง และ
เด็ก เข้าถึงการศึกษา
และการฝึกอาชีพทกุ
ระดับ อยา่งเท่าเทียม 
ภายในป ีพ.ศ. 2573 

เป้าประสงค์ที่ 4.6 สร้าง
หลักประกันว่าเยาวชน
ทุกคนและผู้ใหญ่ใน
สัดส่วนสูง 
ทั้งชายและหญิง 
สามารถอ่านออกเขยีนได้
และค านวณได้ ภายในปี 
2573 

เป้าประสงค์ที่ 4.7  สร้าง
หลักประกันว่าผู้เรียนทุก
คนได้รับความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

เป้าประสงค์ที่ 4.A  สร้างและ
ยกระดับอปุกรณ์และ
เครื่องมือทางการศึกษาที่
อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และ
เพศภาวะ และให้มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
ที่ปลอดภัย ปราศจากความ
รุนแรง ครอบคลุมและมี
ประสิทธิผลส าหรับทุกคน 

เป้าประสงค์ที่ 4.C  
เพิ่มจ านวนครูที่มี
คุณวุฒิ รวมถึงการ
ด าเนินการผ่านทาง 
ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการ
ฝึกอบรมครูใน
ประเทศก าลังพัฒนา 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ประเทศพัฒนาน้อย
ที่สุดและรัฐก าลัง
พัฒนาที่เป็นเกาะ
ขนาดเล็ก ภายในป ี
2573 

  

แผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
จัดการศึกษาเพือ่ความ
มั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาศักยภาพคน
ทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
สร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียม
ทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
จัดการศึกษาเพือ่สร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาประสิทธภิาพของ
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

    



 

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 - 2570   ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9                           หน้า | 28  

 

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษา

ธิการ 

1. พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล  

2. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 

3. ผลิตและพัฒนา
ก าลังคน รวมทั้ง
งานวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ประเทศ  

4. เพิ่มโอกาสให้คนทุก
ช่วงวัยเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  
 

5. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา  
 

6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนรว่มในการ
จัดการศึกษา 

    

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาค 

(ภาค
ตะวันออก) 

พ.ศ. 2560 – 
2565 (ฉบับ
ทบทวน) 

1. พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกให้
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่
มีความทันสมัยที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน  
    

2. พัฒนาภาคตะวันออกให้
เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 
สากล  
  
 

3. ปรับปรุงมาตรฐาน
สินค้าและธุรกิจ
บริการด้านการ
ท่องเที่ยว 
  
 

4. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนให้เป็นประตู
เศรษฐกิจเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
  
 

5. แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
จัดระบบการบรหิาร
จัดการมลพิษให้ม ี
 ประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาค
ตะวันออก 2 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : 
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
สุขภาพ และวัฒนธรรม 
   

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพิ่ม
ขีดความสามารถดา้นการค้า 
และการค้าชายแดน เช่ือมโยง 
EEC และประเทศเพื่อนบ้าน 
    

ประเด็นการพัฒนาที่ 
3 : พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิต การแปรรูป 
การตลาด สินค้า
เกษตร (ผลไม้ ปศุ
สัตว์และประมง 
สมุนไพรไทย) 
คุณภาพปลอดภยั
อย่างครบวงจร 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา 
และปกปอ้ง 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งมีส่วน
ร่วม เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 
    

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
สังคม การบริหารจัดการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้
มีความมั่นคงปลอดภัย 
   
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : 
เพิ่มขีดความสามารถดา้น
อุตสาหกรรมและการ
ลงทุน 

    

สาระส าคัญของแผนพัฒนา 
ด้านการศึกษาระดบัจังหวัดในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

จังหวัด
ปราจีนบุรี 

1. สร้างโอกาสทาง
การศึกษาอย่างทัว่ถึง เท่า
เทียม และต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 

2. สร้างเสริมคุณธรรม และ
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน 
การศึกษาทกุระดับทุกประเภท 
 

3. เพิม่ประสิทธิภาพ 
ระบบการบริหาร
จัดการการศึกษา ตาม
หลักธรรมาภิบาล
  

4. ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา 
     

5. ส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการศึกษา สูอ่าชพีหรือ
การมีงานท าตามความ
ต้องการของสังคม 

จังหวัด
นครนายก 

1.การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
และความมั่นคงทางสังคม
ด้วยความเท่าเทียม 

2. การสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ผลิตและพัฒนา
ศักยภาพคน ส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนานวัตกรรม 

3. การพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัด
การศึกษา 
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จังหวัดสระแก้ว 1.การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 

2.การผลิตและพัฒนาก าลังคน
การวิจยั นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

3.การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวยั
และสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

4.การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

5.การจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.การพัฒนาประสิทธภิาพ
ของระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

    

จังหวัดจันทบุรี 1. พัฒนาการจัด
การศึกษาเพือ่ความมั่นคง 

2. พัฒนาก าลังคน การวิจยั และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีคุณภาพ และ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

4. สร้างโอกาสความ
เสมอภาค และความเท่า
เทียมทางการศึกษา 

5. ส่งเสริมและจัด
การศึกษาเพือ่เสริมสร้าง
คุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

    

จังหวัดตราด 1. การพัฒนาการจัด
การศึกษาเพือ่ความมั่นคง 

2. การพัฒนาก าลังคน การวิจัย 
เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนา
ศักยภาพคนทุกช่วงวยั 
และสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ 

4. การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา 

5. การส่งเสริมและจดั
การศึกษาเพือ่เสริมสร้าง
คุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

6. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 
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แผนระดับ 1  
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (ทั้ง 6 ด้าน)   
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านความม่ันคง” 
 1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง  (1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี
ความสุข (2) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความมั่นคง (1) การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ (1.3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์     
ส่วนตน (2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง (2.2) การติดตามเฝ้าระวังป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจอุบตัิขึ้นใหม ่(ภัยคุมคามไซเบอร์) 
 3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ด้วย 3 กลยุทธ์ (1) 
ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชด าริ  (2) ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ และพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และเขต พ้ืนที่ พิ เศษ (พ้ืนที่ สู ง พ้ืนที่ ตามตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ ง ชา ยฝั่ งทะเล  
ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) (3) พัฒนากลไก
บูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัย
พิบัติธรรมชาติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน” 
 1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (2) 
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (5) 
พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (5.1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ วางรากฐาน 
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ 
รวมทั้งสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลายของแรงงาน 
 3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ 
แข่งขันด้วย 2 กลยุทธ์ (1) พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่   
และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ) (2) ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและจัดการ 
ศึกษาและพัฒนาบุคลากรวิจัยทางการศึกษา 
  1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” 
(หลัก)  
 1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ (1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ (1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (1.2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (1.4)  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (2.1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย (2.2) ช่วงวัยเรียน/ 
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วัยรุ่น (2.3) ช่วงวัยแรงงาน (2.4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 (3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ (3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (3.6) การวาง
พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้วย 8 กลยุทธ์ (1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา (2) 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการ
ลงมือปฏิบัติ (3) สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและทักษะชีวิตที่เท่าทัน
และสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 (4) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ (5) 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 (6) บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้อง 
ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง (7) พัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ (8) พัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  1.4 ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”  
  1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (1) 
สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่ อมล้ าในทุกมิติ  (2 ) กระจายศูนย์กลางความเจริญ  
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลั งของการ พัฒนาประเทศ 
ในทุกระดับ (4) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (1) 
การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (1.7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงการศึกษา 
(2) การกระจายศู นย์ กลางความเจริญทางเศรษฐกิ จ สั งคม และเทคโนโลยี  (2.5) สนั บสนุ น 
การพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้
ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และบทบาทสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนา
พ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงพาตนเองและ
การจั ดการตนเอง (4.1) ส่ งเสริมการปรับพฤติ กรรมในระดับครัวเรือนให้ มี ขี ดความสามารถ 
ในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้และการยกระดับการ
เรียนรู้ของครัวเรือน 
 3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ (1) เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลาย 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย (2) ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และสื่อการเรียนรู้ 
ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  6) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 6.1) ส่งเสริม
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
 3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
จัดการคุณภาพ 
 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติ “ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ”  
 1) เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส (2) ภาครัฐมีขนาดที่ เล็กลง พร้อมปรับตัว 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (3) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  (1) ภาครัฐที่ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการ 
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  (1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ  
ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่  (2.1) 
ใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ 
ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (3.1) ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย (4.2) พัฒนาปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย (5) บุคลากรภาครัฐเป็น
คนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มุ่งมั่นมีความสามารถสูง และเป็นมืออาชีพ (5.1) 
ภาครัฐมี การบริหารก าลั งคนที่ มี ความคล่องตั ว ยึดระบบคุณ ธรรม (5.2) บุ คลากรภาครัฐ 
ยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนมีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (6.2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต (7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบท 
ต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น (7.1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
 3) การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ (1) ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค และ
ฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อการ ใช้งาน (3) 
สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยง 
ทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา (4) เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลง (5) ปรับปรุง
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โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย  
เอื้อต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร (6) พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรม เสี่ยงการทุจริต  
(7) พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรื อน เพ่ือยกระดับสมรรถนะ 
การปฏิบัติงาน 

แผนระดับ 2 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็น
ผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565) 
 1.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ตามทีก่ าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 23 ประเด็น 62 แผนย่อย (ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประเด็น 21 แผนย่อย  
 1) ประเด็นความมั่นคง ใน 2 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การรักษาความสงบภายใน 
ประเทศ 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 6) ประเด็นพ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนา เมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ 
 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 3 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ      
ภาคตะวันออก 3.2 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้  3.3 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน   
 10) ประเด็นการปรับเปลี ่ยนค่าน ิยมและวัฒนธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ  
3.1 การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
 11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ใน 4 แผนย่อย ได้แก่  
3.2 การพัฒนาเด็กตั ้งแต่ช่วงการตั ้งครรภ์จนถึงปฐมวัย  3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ ่น  
3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 12) ประเด็นการพัฒนาการเร ียนรู ้ ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.1 การปฏิร ูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 17) ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ใน 1 แผนย่อย คือ 3.1 
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
 18) ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน  ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.5 การยกระดับ
กระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 
 20) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน 4 แผนย่อย ได้แก่ 
3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 3 .4 การพัฒนาระบบ
บริหารงานภาครัฐ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 21) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใน 1 แผนย่อย คือ 3 .1 
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 22) ประเด ็นกฎหมายและกระบวนการยุต ิธรรม ใน 1 แผนย่อย คือ 3 .1  
การพัฒนากฎหมาย 
 23) ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ใน 1 แผนย่อย ได้แก่ 3.4 การวิจัย และ
พัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
 
  1) แผนแม่บทที่ 10 ประเดน็”การปรับเปลี่ยนคา่นิยมและวัฒนธรรม”  
 3.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม”   
 เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความ
รักและภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต
สังคมไทย มีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
 การบรรลุ เป้ าหมาย ปลู กฝั งค่ านิ ยมและหลั กคิ ดที่ ถู กต้ อง  
เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางพระราชด าร ิ
 3.2) แผนย่อยที่ 3.1 “การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการ
เสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี” 
 แนวทางพัฒนา (2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียน
การสอนตามพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ (4) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริมชุมชนให้เป็น
ฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง 
 เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตาม
มาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมาย บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลัก
คิดและทัศนคติที่ถูกต้อง ด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็นพลเมือง ส่งเสริม
กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก ในความส าคัญของสามสถาบันแกนหลักแห่งความม่ันคง  
ของชาติ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
  2) แผนแม่บทท่ี 11 ประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต” 
 2.1) เป้าหมายระดับประเด็น “ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต” 
 เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้ งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม  จริยธรรม เป็นผู้ที่มี ความรู้  และทักษะ 
ในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมาย ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเสมอภาคด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 2.2) แผนย่อยที ่3.2 “การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย” 
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 แนวทางพัฒนา 3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน 
 เป้าหมาย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้าหมาย 
 2.3) แผนย่อยที่ 3.3 “การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น” 
 แนวทางพัฒนา 1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 เป้าหมาย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่  21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนให้เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษท่ี 21 
 2.4) แผนย่อยท่ี 3.4 “การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน” 
 แนวทางพัฒนา (1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคน
ในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  เป้าหมาย (1) แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อาชีพ
สูง ตระหนักในความส าคัญที่ จะพัฒนาตนเองให้ เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้ 
สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพ และความต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทักษะ
การสื่อสาร และการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น ต่อยอดการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ    
 2.5) แผนย่อยท่ี 3.5 “การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ” 
 แนวทางพัฒนา (1) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพา
ตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
 เป้ าหมาย  ผู้สู งอายุมีคุณภาพชีวิตที่ ดี  มีความมั่นคงในชีวิต  
มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย สร้างโอกาสทางการเรียนรู้และการอาชีพ    
ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดแก่กลุ่มเป้าหมาย 
 3) แผนแม่บทท่ี 12 ประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้” (หลัก)  
 1.1) เป้าหมายระดับประเด็น “การพัฒนาการเรียนรู้” เป้าหมายที่ 1   
คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
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 การบรรลุ เป้ าหมาย (1) ผู้ เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะ 
การเรียนรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 (2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 1.2) แผนย่อยที่ 3.1 “การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21” 
  แนวทางการพัฒนา (1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษ
ที่ 21 (1.1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ 
(1 .2) พั ฒ น าก ระบ วน ก าร เรี ย น รู้ ข อ งผู้ เรี ย น ทุ ก ระดั บ ก ารศึ ก ษ า  ร วม ถึ งจั ด กิ จ ก ร รม 
เสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 (1.3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการ
ลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต (1.4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ (2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (2.1) วางแผน
พัฒนาและปรับบทบาท “ครูยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” (2.2) ปรับระบบการพัฒนาครู 
ตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงเข้ามาเป็นครู (2.3) ส่งเสริมระบบการพัฒนาศักยภาพ 
และสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพ และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ (3) เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (3.1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้าน
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ (3.3 ) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
และเพ่ิมคุณภาพการศึกษา (3.4) เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (4) พัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (4.1) จัดให้มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มี
คุณภาพสูงและยืดหยุ่น (4.4) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
สื่อดิจิทัลเพ่ือการ ศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (4.5) พัฒนา
โปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  
 เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมาย (1) พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้
แบบสะเต็มศึกษา (2) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
ผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ (3) สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 (4) สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล
รองรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่ (5) พัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 (6) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  
  1.2 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 (พ.ศ. 2564-2565)  
   แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ (ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอน
พิเศษ 305 ง. ณ วันที่  30 ธันวาคม 2563) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศ 
ให้สามารถ  “ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) ภายใต้แนวคิด Resilience ใน  3 มิติส าคัญ  คือ  
การพร้อมรับ  (Cope) การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Transform)  
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      เป้าหมายส าคัญและตัวชี้วัดของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
 1. คนสามารถยังชีพอยู่ได้  มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  
มี 5 ตัวชี้วัด 
 2. สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น มี 2 ตัวชี้วัด 
 3. เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ มี 3 ตัวชี้วัด 
 4. มีการวางรากฐาน เพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม ่มี 5 ตัวชี้วัด 
    แนวทางการพัฒนาที ่ควรให้ความส าค ัญเป็นพิเศษในระยะ  2 ปีข ้างหน ้า  
(พ .ศ . 2564 -2565) 4 แนวทางหลัก 16 แนวทางย ่อย และความสอดคล้องสู ่”เป ้าหมาย” 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ 6 ด้าน 
 ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางหลักที่  
1, 3 และ 4 ดังนี้ 
 แนวทางหลักที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใน 
ประเทศ (Local Economy) สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  และ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเสี่ยงในการพ่ึงพาต่างประเทศ  
โดยกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับพ้ืนที่  ส่งเสริมการลงทุน สร้างงาน  
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของท้องถิ ่นให้พร้อมรับการกระจายตัวของการพัฒนา และการ
เคลื ่อนย้ายก าลังแรงงานกลับคืนถิ ่น  เพื ่อให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย 
   1.1) การส่งเสริมการจ้างงาน  
 1.2) การชว่ยเหลือและพัฒนาศกัยภาพวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 1.3) การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหวัเมืองหลัก ในภูมิภาคและเมืองรอง  
    ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางย่อย 
ที่  1.3) ในมิติการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน  (Transform) ที่  3) ยกระดับสถาบัน 
การศึกษาในพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ส่งเสริมจุดเด่น
ทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่นั้น ๆ  
 แนวทางหลักที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลัก  
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (Human Capital) สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานให้ตรงกับ 
ความต้องการของนายจ้าง ร่วมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากให้สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตามที่ได้ระบุไว้ในประเด็นการ
พัฒนาข้อ 2) Future Growth ตลอดจนให้มีความสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
และโครงสร้างเศรษฐกิจที่ปรับเปลี่ยนไป พร้อมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัด
สวัสดิ การทางสั งคมให้ เหมาะสม  เพี ยงพอกับความจ าเป็ นในการด ารงชี วิ ต  ทั้ งความมั่ น คง 
ทางรายได้และสุขภาพ ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย 
 3.1) การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ 
 3.2) การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม  
 3.3) การเสริมสร้างความม่ันคงทางสุขภาพ  
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  ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางย่อย  
ที ่3.1) ใน 3 มิต ิ
    มิติการพร้อมรับ (Cope) ที่  3) ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนการสอน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะอาชีพ และการแสวงหาโอกาส 
ทางเศรษฐกิจ  
   มิต ิการปรับต ัว (Adapt) ที ่ 1) ส่งเสริมให ้แรงงานม ีท ักษะที ่หลากหลาย  
มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวสู่วิธีการท างานหรืออาชีพใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของแรงงาน 2) ปรับรูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้มีความยืดหยุ่นและ
ตอบสนองต่อภาวะวิกฤตมากขึ้น  อาทิ การเรียนรู้ทางไกล หลักสูตรระยะสั้นและการผสมผสาน 
การเรียนรู้แบบออฟไลน์และออนไลน์ 3) ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็น โดยเฉพาะทักษะภาษา ต่างประเทศ 
และทั กษ ะดิ จิ ทั ล  รวม ถึ งทั กษ ะที่ ส าคั ญ อ่ื น  ๆ  เช่ น  ทั กษ ะการคิ ด เชิ งวิ พ าก ษ์  ทั กษ ะ 
ทางการเงิน และทักษะทางอารมณ์ เป็นต้น  
         มิติ การเปลี่ ยนแปลงเพ่ื อพร้อมเติบโตอย่ างยั่ งยืน  (Transform) ที่  2) สร้ าง
สภาพแวดล้อมและพัฒนาบุคลากรให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือให้คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึง
โอกาส ในการยกระดับและปรับทักษะความรู้และทักษะเพ่ือการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ 
ที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง  
 แนวทางหลักที่  4 การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟู 
และพัฒนาประเทศ  (Enabling Factors) สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ด้านยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความม่ันคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยเร่งรัด พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ แก้ไขปรับปรุง
กฎหมายและการด าเนินงานของภาครัฐให้ทันสมัย พัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม 
เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง  รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย ภาคประชาชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ เพ่ือ
ลดอุปสรรค ข้อจ ากัด และส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศตามประเด็นการพัฒนาทั้ง 3 ข้อข้างต้น 
ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย 
   4.1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่  

 4.2) การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล  
 4.3) การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม  
 4.4) การเสริมสร้างความม่ันคงและบริหารจัดการความเสี่ยง  
 4.5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา  

    ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 แนวทางย่อยใน 3 มิติ 
     แนวทางย่อยที่ 4.1 ในมิติการพร้อมรับ (Cope) ที่ 2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เชิง
ระบบ  เช ่น  ระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ  ระบบการบริหารจัดการงานวิจ ัยสู ่การผลิต  
เชิงพาณิชย์ และระบบการแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่าง ๆ  
   แนวทางย่อยที่ 4.2 ใน 3 มิต ิ
     มิติการพร้อมรับ (Cope) ที่  1) ปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลแบบบูรณาการ  
โดยการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ รวมถึงการเปิดเผยและใช้ประโยชน์ 
จากฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้อง 
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กับบริบทเชิงพื ้นที ่ อาทิ ฐานข้อมูลประชาชนเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในพื้นที ่และฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนาการผลิต  
   มิติการปรับตัว (Adapt) ที่ 1) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการประชาชน 
อาทิ  กล ไก เพ่ื อช่ วย เห ลื อกลุ่ ม เป้ าหม ายและระบ บ เตรี ยมควา มพ ร้อมด้ านการจั ดการ 
สาธารณภัยเพื่อบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
        ม ิต ิก าร เปลี ่ยนแปลงเพื ่อพ ร ้อม เต ิบ โตอย ่างยั ่งย ืน  (Transform) ที ่ 4)  
ปรับโครงสร้างและวิธีปฏิบัติราชการ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีความบูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง 
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานที่ ยึดภารกิจหรือพ้ืนที่ เป็น พ้ืนฐาน  
และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน  
  แนวทางย่อยที่ 4.4 ในมิติการปรับตัว (Adapt) ที่ 1) พัฒนาระบบการเตรียม ความ
พร้อมด ้านการจ ัดการภาวะว ิกฤตให ้ม ีประส ิทธ ิภาพ  โดยการบ ูรณาการระบบการจ ัดการ 
ในภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพ สามารถรองรับเหตุการณ์ความขัดแย้งและสาธารณภัยรูปแบบใหม่ 
ในทุกมิต ิอาท ิความปลอดภัยทางไซเบอร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
         แนวทางย่อยที ่ 4.5 ในมิต ิการเปลี ่ยนแปลงเพื ่อพร้อมเติบโตอย่างยั ่งย ืน
(Transform) ที่ 1) เพ่ิมบทบาทและศักยภาพของท้องถิ่น และยกระดับการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ  
ในการบริหารราชการ แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 
 

2.แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน พร้อม
กับแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบ ร่าง แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 13 ด้าน ตามที่คณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2) 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบ 12) ด้านการศึกษา และ 13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  2. เห็นชอบแนวทางการขับคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศฯ (ฉบับปรับปรุง)  
และกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 
สาระส าคัญที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  2.1 การด าเนินกิจกรรมของแผนการปฏิรูปประเทศเดิม ให้ด าเนินการคู่ขนานกับ
กิจกรรม Big Rock โดยหน่วยงานรับผิดชอบหลักรับไปด าเนินการในลักษณะภารกิจปกติของหน่วยงาน 
     2.2 ส านักงบประมาณให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ  
ภายใต้กิจกรรม Big Rock เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2.3 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 2 คณะ และหน่วยงานหลัก 36 แห่ง รับผิดชอบ 62 
กิจกรรม Big Rock ที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติและแผนแม่บทฯ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้แล้วเสร็จภายใน      
ปี 2565 โดยมีกฎหมายที่ต้องจัดท าหรือปรับปรุง รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ 



 

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 - 2570   ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9                           หน้า | 40  

 

  ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องและสนับสนุนเป้าประสงค์
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) รวม 10 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการเมือง (2) ด้านการ
บริหารราชการแผ่นด ิน  (3) ด้านกฎหมาย (5) ด ้านเศรษฐกิจ (6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม (8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ด้านสังคม (11) ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ด้านการศึกษา (13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
  1) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการเมือง 
     เป้าประสงค์ เพื ่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี ่ยวกับการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมืองและกระบวนการนโยบายสาธารณะ การเมืองมีเสถียรภาพและความมั่นคงและเกิด
ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ตลอดจนเพื่อให้พรรคการเมืองและนักการเมือง  
ยึดมั่นในประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก  

   กิจกรรม Big Rock ด้านการเมือง ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 และ 3 
    (1) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       
     (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 
    (3) การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  
  (4) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง  
    (5) การปรับปรุงกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 
   2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ใน
ทุกมิติและรองรับผลกระทบของสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    กิจกรรม Big Rock ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องทั้ง 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    (1) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
  (2) จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  
  (3) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มา 
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม  
    (4) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  
    (5) ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็ว คุ้มค่าโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
    3) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกฎหมาย 
     เป้าประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลอันพึงประสงค์ในการมีกฎหมายที่ดีและมีเพียงเท่าที่
จ าเป็นตามหลักการของมาตรา 258 ค. ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
      กิจกรรม Big Rock ด้านกฎหมาย ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
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    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 และ 3 
      (1) มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรม 
    (2) จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญา  
ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
(3) จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่ งมีหน้าที่ควบคุ ม ก ากับดูแล  
และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการบังคับใช้กฎหมาย 
     (4) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย  
     (5) จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกัน  
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 
   5) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านเศรษฐกิจ 
    เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระจายความเจริญ
และความเข้มแข็งของภาคสังคม และปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการ
เศรษฐกิจของประเทศตามหลักแนวคิดการบริหารงานคุณภาพที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อน
ประเด็นปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  และลดความเหลื่อมล้ าให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์  
    กิจกรรม Big Rock ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 
    (1) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง  
      (2) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง  
    (3)  การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรม  
และบริการเป้าหมาย  
    (4) การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค 
   (5) การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
    6) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เป้าประสงค์ เพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล รักษา และ
ฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ยั่ ง ยืน  เป็นฐานการพัฒนาประเทศ 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดล้อม พร้อมทั ้งเกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  และการใช้
ประโยชน์ลดความขัดแย้งของการพัฒนาที ่ใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ บรรเทาผลกระทบ ต่อ
สิ ่งแวดล้อมและลดภัยพิบ ัต ิทางธรรมชาติ และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชา ติ 
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  
     กิจกรรม Big Rock ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ประกอบด้วย             
4 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 
    (1) เพ่ิมและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย  
     (2) การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด (บรรจุในหลักสูตรการศึกษาฯ) 
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      (3) การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  
     (4) ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
  8) แผนการปฏิร ูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด ้านสื ่อสารมวลชน  เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
     เป้าประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเสรีภาพในการท าหน้าที่ของสื่อ
บนความรับผิดชอบกับการก ากับที่มีความชอบธรรม และการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
จรรยาบรรณ ด ารงรักษาเสรีภาพของการแสดงออก การรับรู้ของประชาชน ด้วยความเชื่อว่าเสรีภาพของ
การสื่อสารคือเสรีภาพของประชาชนตามแนวทางของประชาธิปไตย และมุ่งเน้นให้สื่อเป็น โรงเรียนของ
สังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี  
     กิจกรรม Big Rock ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย  
3 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 
    (1) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ  
     (2) การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ 
     (3) การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
    9) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสังคม 
     เป้ าประสงค์  เพ่ื อแก้ ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่ อมล้ าในสั งคม  
การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางในสังคม ตลอดจนการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร  
และแหล่งทุนของประชาชน  
     กิจกรรม Big Rock ด้านสังคม ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 และ 3 
     (1) การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอ 
และครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ  
     (2) ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถจัด
สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
     (3) การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิ  สวัสดิการ 
และความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  
     (4) การสร้างกลไกที่เอ้ือให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง  
     (5) การสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
   11) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้ านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    เป้าประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้มีการส่งเสริม สนับสนุน 
และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ และให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม
การบริห ารจั ดการของหน่ วย งานภ าครั ฐและภ าค เอกชน  โดย เฉพาะการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของบุคลากรใช้ดุลยพินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับ
กิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึง  
และตรวจสอบได้และสนับสนุนแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือขจัดปัญหา
การทุจริตที่เก่ียวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  
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      กิจกรรม Big Rock ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 และ 5 
    (1 ) ส่ ง เส ริมการมี ส่ วน ร่ วมของภ าคประชาชน ในการต่ อต้ านการทุ จ ริ ต 
    (2 ) พั ฒ น าระบ บ คุ้ ม ค รอ งผู้ แ จ้ ง เบ าะแ ส ก ารทุ จ ริ ต ที่ มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  
     (3) พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริต
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
      (4) พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
      (5) พัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
 12) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา  
   เป้าประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการ 
ศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลาย ของการจัดการ ศึกษา
และสร้างเสริมธรรมภิบาล ซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ข้อ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี 21 ข้อ 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ข้อ 4.1 การ
ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  ข้อ 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ข้อ 4.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 
   1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1.1 เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มี พัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มี คุณภาพมากขึ้น  
1.2 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด  วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  
มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ได้อย่ างมีประสิทธิผลตลอดชี วิตดี ขึ้ น  1 .3 แรงงานมีศั กยภาพในการ 
เพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 1.4 
มีคนไทยที่มี ความสามารถและผู้ เชี่ ยวชาญต่างประเทศเข้ามาท าวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 1.5 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มี
ทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคม
เพ่ิมข้ึน 
   2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 2.1 คนไทยได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ า เป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
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   3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นพลังทางสังคม 3.1 ประชากรไทย 
มีการเตรียมการก่อนยามสูงอายุเพ่ือให้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 กิจกรรม Big Rock ด้านการศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
     ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 - 3 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม) 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึก
ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน (หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวง 
ศึกษาธิการ) 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน   
อุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่ งยืน  
(หน่วยรับผิดชอบหลัก : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
 ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน  
ในขั้นตอนของกิจกรรมปฏิรูปที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย (กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา) 
  ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
  1. การพัฒนาเครื่องมือและระบบบูรณาการท างานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการปฏิรูป 
  2. การสนับสนุนนวัตกรรมการป้องกัน (Prevention) และการแก้ไข (Correction) 
ปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  3. การสนับสนุนกลไกการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่และต้นสังกัด 

  4. การติดตามความคืบหน้าและการระดมการมีส่วนร่วมของสังคม 

   กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ   
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
    1. ปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้ทุกระดับ 
    2. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ 
    3. ปรับปรุงระบบการวัดผลและประเมินผล 
    4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ    
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
   5. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประชุมหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ติดตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินการ 
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   กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 
  ขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป 
  2) ด้านกลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ
สายอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์และก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความต้องการจ าเป็น 
  ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาและพัฒนาระบบ/รูปแบบการนิเทศ การติดตามชว่ยเหลือคร ู
และการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ตามความต้องการจ าเป็น 
     ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนระบบกลไกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือครูใหม่ ครูที่ ไม่มีวุฒิทางการศึกษา  
ครูที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครูและสถานศึกษา     
ในท้องถิ่นยากจน ห่างไกลและทุรกันดาร อาทิ การร่วมมือกับชุมชน (PLC&CPD: (Professional 
Learning Community & Continuous Professional Development )  ก า ร ศ ึก ษ า อ บ ร ม  
และแพลตฟอร์มกระบวนการจัดการเรียนรู้การบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  
     ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
   ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาระบบกลไกในการเลื่อนวิทยฐานะที่ได้รับการปรับปรุง
ใหม่และการคงวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมินวิทยฐานะไปเป็นส่วนส าคัญในการประเมินและ
การปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
   13) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์     
     เป้าประสงค์ เพื ่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ฐานวัฒนธรรม ประชาชนออกก าล ังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงม ีความรอบรู้  
ด้านสุขภาพเพื ่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นฐานในการพัฒนากีฬาชาติ และก าลังคน  
ของประเทศมีทักษะที่เอ้ือต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    กิจกรรม Big Rock ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรมปฏิรูป 
    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวข้องกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 และ 5 
    (1) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและ
การใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน  
     (2) การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ (ขั้นตอน
ที่ 2 สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสาน รักษา และต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของคนแต่ละพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ) 
     (3) การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการ
ออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ  
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     (4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลั งคนของประเทศแบบบู รณาการ  
     (5) การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ (ขั้นตอนที่ 1 พัฒนาทักษะ ดิจิทัล
ให้กับคนทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม) 
 
3. กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570)  
   ภายใต้กระแสแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
อย่างพลิกผัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัย  และภาวะโลกร้อนจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับปัจจัยเร่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ก่อให้เกิดความ
ผันผวนของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แก่หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศ
ไทยนั้นพบว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถน ามาซึ่งโอกาสและความเสี่ยงที่จะช่วยผลักดัน
ให้การพัฒนาประเทศไทยในระยะต่อไปให้เกิดผลส าเร็จ หรือเป็นอุปสรรค หน่วงรั้งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ขึ้นอยู่กับบริบทหรือศักยภาพและขีด
ความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยโอกาสที่ส าคัญส าหรับประเทศ
ไทยซึ่งมีที่มาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก พบว่ามีที่มาจากความก้าวหน้าและความ
แพร่หลายของเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งการสรรค์สร้างประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดเป็นโอกาสส าหรับ
ประเทศไทยได้นั้น ต้องอาศัยการพัฒนาคนและระบบบริหารจัดการด้านดิจิทัลและข้อมูลสารสนเทศ   
ให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงให้กระจายลงสู่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง 
เท่าทัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบเชิงลบและเป็นความท้าทายที่ส าคัญต่อ
ประเทศไทยในการที่จะต้องเร่งแสวงหาแนวทางในการแก้ไขรับมือนั้น พบว่ามาจากแนวโน้มด้านการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ความเหลื่อมล้ าด้านดิจิทัล รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ
ซึ่งจะบั่นทอนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงยังอาจเป็นเงื่อนไขท้าทายต่อมิติการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความเสมอภาคในสังคม ซึ่งบริบทสถานการณ์ของประเทศไทยที่ยัง
มีข้อจ ากัดภายในหลายประการนั้น หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว อาจส่งผลให้ประเทศไทยมี
ความเปราะบางยิ่งขึ้น เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ ที่มีความผันผวนสูง ตลอดจนอาจพลาดโอกาส 
ที่จะใช้ประโยชน์จากพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และ
ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถก้าวตามโลกได้อย่างเท่าทัน น าไปสู่การสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันในระยะยาว และอาจต้องจมกับปัญหาเรื้อรังที่ฉุดรั้งความก้าวหน้าของประเทศไทยในทุกมิติ
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
   เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
13 (พ.ศ. 2566-2570) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทิศทางที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้เงื่อนไขความท้าทายทั้งหลายดังกล่าว จึงจ าเป็นที่ประเทศจะต้อง
เสริมสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับโครงสร้างของประเทศบนพ้ืนฐานของความ
เข้มแข็ง สมดุล และยั่งยืน เพ่ือก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคเดิมให้ประเทศไทยมีสมรรถนะเพียงพอต่อการ
บริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งเร่งเพ่ิมศักยภาพในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสมและทันท่วงที 
   6.1 พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 
(Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand)  
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   การวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มี
จุดประสงค์เพ่ือ  พลิกโฉมประเทศไทย หรือ เปลี่ ยนแปลงประเทศขนานใหญ่  (Thailand’s 
Transformation) ภายใต้แนวคิด “Resilience” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความ
พร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยสร้างภูมิคุ้มกัน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการพลิกโฉมประเทศไทย
ครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง ในระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก ในขณะเดียวกัน กรอบ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังมุ่งก าหนดทิศทาง การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ผ่านการสร้างความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความสมดุล ระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับ
ต่างประเทศกับความสามารถในการพ่ึงตนเอง พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยน องคาพยพในมิติต่าง ๆ ให้เท่า
ทันและสอดคล้องกับพลวัตและบริบทใหม่ของโลก โดยค านึงถึงเงื่อนไขของสถานการณ์และทรัพยากร
ของประเทศ นอกจากนี้ กรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังให้ความส าคัญกับเป็นหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม และส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป  
   6.2 องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนประเทศสู่”เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า
อย่างยั่งยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand)  
 เนื่องด้วยเป้าประสงค์ที่ต้องการให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
ท าหน้าที่ระบุทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งเน้นได้อย่างชัดเจน การก าหนดกรอบแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 จึงมุ่งเน้นคัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไปสู่ 
Hi-Value and Sustainable Thailand ในองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน 4) ปัจจัยสนับสนุน
การพลิกโฉมประเทศ โดยภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้านได้มีการก าหนด “หมุดหมาย” 
(Milestones) ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” มุ่งหวังจะ “มี” หรือต้องการ
จะ “ขจัด” ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มี
ความส าคัญต่อการพลิกโฉมประเทศ สู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand ภายในปี 
2570 โดยรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้านและหมุดหมายมีดังนี ้
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     ทั้งนี ้การก าหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 เพ่ือน าไปสู่การพลิกโฉมประเทศสู่การเป็น  Hi-Value and Sustainable Thailand ภายใน
ปี 2570 ได้พัฒนาขึ้นจากการน าโอกาสและความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบของแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ต่อสถานะของการพัฒนาประเทศ มาใช้เป็นกรอบในการจัดท า
รายละเอียด และสาระส าคัญของหมุดหมาย ทั้ง 13 ประการ โดยความเชื่อมโยงระหว่างโอกาสและ
ความเสี่ยงกับ 13 หมุดหมาย 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
   หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
   หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
   หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลคา่สูง 
   หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ 
ส าคัญของภูมิภาค 
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   หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของ  
อาเซียน

 
 
   หมุดหมายที่ 7 ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้ 
   หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ทันสมัย และนา่อยู่ 
   หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนขา้มรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง 
สังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 

 
 
   หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
   หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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   หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต 
   หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
 
 
4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.2562-2565)   

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562 เพ่ือเป็น แผน
หลักของชาติที่ เป็นกรอบทิศทางการด าเนินการป้องกัน  แจ้งเตือน แก้ ไข หรือระงับยับยั้ ง 
ภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ รวม 7 กรอบแนวคิด 16 นโยบาย 19 แผน ซึ่ง ภารกิจ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 7 นโยบาย 6 แผน ได้แก่นโยบายที่  
1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอดรับด้วย แผนที่ 3) แผนการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก
ของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายที่ 2) 
สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ สอดรับด้วยแผนที่ 6) แผนการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง นโยบายที่ 3) ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สอดรับด้วย แผนที่ 7) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นโยบายที่ 5) สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบาย
ที่ 8) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน สอดรับด้วยแผนที ่10) แผนการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด นโยบายที่ 9) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต สอดรับด้วยแผนที่ 11)
แผนการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต และนโยบายที่ 10) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ สอดรับด้วยแผนที่ 15) แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยมีรายละเอียด
ตามนโยบายที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
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 นโยบายที่ 1 : เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่  3 : แผนการ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับการธ ารงรักษาด้วยการปกป้อง  
เชิดชูเทิดทูน อย่างสมพระเกียรติ      
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภาพในการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) 
ระดับความเข้าใจของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
 4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศให้
ตระหนักรู้และเข้าใจถึงบทบาทและคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์  ในฐานะศูนย ์รวมจิตใจ 
ของชาติ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงหลักการ  เหตุผล และความจ าเป็นในการพิทักษ์รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (3) น าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงขยายผลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์ท้ังในและต่างประเทศ 
 นโยบายที่ 2 : สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 
 1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 6 : การสร้างความ
สามัคคีปรองดอง” 
  2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ยึดมั่น
ในหลักนิติรัฐและแนวทางสันติวิธี 
 3) ตัวชี้วัด (1) ระดับการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในสังคมไทย 
 4) กลยุทธ์ที ่(2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดองในทุกระดับ 
โดยเน้ นสร้างความรู้  ความเข้ าใจในการด าเนิ นการภาครัฐ และสนับสนุนการเข้ ามามีส่ วนร่วม 
ของภาคประชาชนในการร่วมก าหนดแนวทางการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 
 นโยบายที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 7 : แผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
  2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 3) ตัวชี้วัด (1) จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้
  4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น
ระบบ มีเอกภาพและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชาเป็น
หลักในการปฏิบัติ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาองค์ความรู้น า
หลักวิชาการสากลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตาม  และประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสาเหตุหลักของปัญหา (5) ส่งเสริมสภาวะ
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แวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการสร้างสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี และสร้างความเข้าใจให้ภาคส่วนต่าง ๆ  
ภายในประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การเฝ้าระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยาวชน ทั้งในและนอก
สถานศึกษาซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ และในต่างประเทศอย่างทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการจัดระบบ
การศึกษาที่เก้ือหนุนให้เกิดสภาวะสันติสุข 
 นโยบายที่ 5 : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
และนโยบายที่ 8 : เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความม่ันคงภายใน   
  1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 10 : แผนการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” 
  2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงและ
สังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด  
  3) ตัวชี้วัด (1) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชากร
กลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นท่ี โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 นโยบายที่ 9 : เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 
  1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 11 : แผนการ
เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต” 
  2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีระบบป้องกัน 
และแก้ไขการทุจริต รวมทั้งประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 3) ตัวชี้วัด (1) ค่าดัชนี    
ชี้วัดการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย (2) ระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต   
 4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ความรู้แก่ทุกภาคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้าง
ค่านิยมต่อต้านและปฏิเสธการทุจริต 
 นโยบายที่ 10 : เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
  1) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ “แผนที่ 15 : การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์ 
  2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและ
มีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
  3) ตัวชี้วัด (2) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถ 
ปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 
  4) กลยุทธ์ที่ (3) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์ 
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แผนระดับ 3 
 

1.นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่ งชาติ  
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รวม 12 นโยบายหลัก และ 12 นโยบายเร่งด่วน ซึ่งภารกิจส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 11 นโยบายหลัก 5 นโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
 นโยบายหลักที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ นโยบายหลักที่ 2 การ
สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ นโยบายหลัก 
ที่ 3 การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (3.2 ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมี 
ส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศและการเป็นพลเมืองดี) นโยบายหลักที่ 4 การสร้างบทบาทของไทย 
ในเวทีโลก (4.2 สร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน) นโยบายหลักที ่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจ  
และความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.3 พัฒนาภาคเกษตร 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว) 
นโยบายหลักที่ 6 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค (6.1 ส่งเสริมพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 6.2 ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ) นโยบายหลักท่ี 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของ
คนไทยทุกช่วงวัย  (8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ ใหม่ 8.5 วิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 8.6 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
ทุกช่วงวัย 8.7 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น) นโยบายหลักที่ 9 การ
พัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม (9.4 สร้างหลักประกันทางสังคม) นโยบายหลักที่ 
10 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน นโยบายหลัก
ที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายหลักที่ 12 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
 นโยบายเร่งด่วนที่ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต นโยบาย
เร่งด่วนที่  7 การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  21 นโยบายเร่งด่วนที่  8 การแก้ไขปัญหาทุจริต  
และประพฤติมิชอบในวงราชการ นโยบายเร่งด่วนที่ 9 การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขใน
พ้ืนทีช่ายแดนภาคใต้ นโยบายเร่งด่วนที่ 10 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 

2. ค าแถลงนโยบายการจัดการศึกษา ของนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 ได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 
เกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา และวาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 

นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล  เพ่ือให้ครูและอาจารย์ใด้รับการพัฒนาให้มี
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สมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้
สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลฝานแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ 
(NDLP) และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดย
ใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มี
ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ
วัดความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  เพ่ือให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้
ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจาย
ทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)      
สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต
และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้   
ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 
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11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
วาระที่  1 เรื่องความปลอดภัยของผู้ เรียน โดยจัดให้มี รูปแบบ วิธีการ หรือ

กระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และ
ได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึด
ความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

วาระที่ 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมอืที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพ
ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

วาระท่ี 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้
มีคุณภาพและมาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน 
เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

วาระที่ 7 การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถด ารงชีวิตใน
สังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ 

3.เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

   การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – 
UNGA) เมื่ อวันที่  25 กันยายน 2558 ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย  
รวม 193 ประเทศ ได้ลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development 
Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals ; 
MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจะถูกใช้เป็นเครื่องก าหนดทิศทาง 
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การพัฒนาทั้งของประเทศไทยและของโลกจนถึงปี ค.ศ .2030 (พ.ศ.2573) ครอบคลุมระยะเวลา  
15 ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่ งยืน  
โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ท าลาย
แหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่ง
จะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ประเทศไทยได้ก าหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในรูปแบบ
คณะกรรมการ โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  (มติที่ประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : กพย. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562) 
 1. เห็นชอบหลักการร่างแผนการขับเคลื่อน SDGs ส าหรับประเทศไทยตามที่ สศช. เสนอ 
 2. มอบหมายให้ สศช. ด าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับ
ประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
 3. เห็นชอบให้ยกเลิกการด าเนินงานต่าง ๆ ตามที่คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้เคยมีข้อสั่งการหรือเคยมีมติ 
 4. ปรับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับร่างแผนการขับเคลื่อนฯ 
 ร่าง แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย ประกอบด้วย 
 1. การสร้างการตระหนักรู้ 
   2. การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับที่  2  
และแผนระดับท่ี 3 ของประเทศ 
  3. กลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  3.1 คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน  ระดับชาติ
เชิงนโยบาย (นายกรัฐมนตรี : ประธาน ปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ : กรรมการ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) : เลขานุการ) 
  3.2 คณะอนุกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน เป็นกลไกในการแปลงนโยบาย 
และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ รวม 4 คณะ 
ประกอบด้วย 
   3.2.1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.2 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   3.2.3 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.2.4 คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 4. การจัดท าโครงการ/การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ด้วยหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) 
 5. ภาคีการพัฒนา (ภาคธุรกิจเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคภาคีเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ) 
   กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงาน
หลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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   1. รายเป้าหมายหลัก (Goal) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 สร้างหลัก ประกันว่า
ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    2. รายเป้าหมายย่อย (Target) ที่ 4.1/4.2/4.4/4.5/4.6/4.7/4.A/4.C  
   เป้าหมายย่อย 4.1 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนส าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการ
เรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
     เป้าหมายย่อย 4.2 : สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา 
การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี 2573 
    เป้าหมายย่อย 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทักษะ
ทางด้านเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 
 เป้าหมายย่อย 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ าทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกัน ว่า
กลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ อย่าง
เท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 
   เป้าประสงค์ที่  4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง 
ทั้งชายและหญิง สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้ ภายในปี 2573  
   เป้าประสงค์ที่  4.7  สร้างหลักประกันว่าผู้ เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
และการมีวิถีชีวิตที่ยั่ งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรม  
แห่งความสงบสุข และไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
   เป้าประสงค์ที่ 4.A  สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อ
เด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
     เป้าประสงค์ที่  4.C  เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณวุฒิ  รวมถึงการด าเนินการผ่านทาง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนา
น้อยที่สุดและรัฐก าลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 
      ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน รายเป้าหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา ที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทุกรายเป้าหมายย่อย 
(Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน  
 

4.แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  

    แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนที่วางกรอบเป้าหมายและทิศทาง  
การจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค ใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิธิภาพ พัฒนาคน ให้มีสมรรถนะในการ
ท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการจัดการ 
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ศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพ่ือ
ปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For 
Education) อีกทั้ งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 
2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดย
น ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ า 
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร ์
ซึ่งเก่ียวข้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
   เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 3) คนทุกช่วงวัยได้รับ
การศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการพัฒนา 1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ
ชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2) ยกระดับคุณภาพและ
ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) ยกระดับ
คุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที ่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ
ชายแดนและพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าว) 4) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจาก
โรคอุบัติใหม ่ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง         
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 เป้าหมาย 1) ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการ 
ของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) สถาบันการศึกษาและหน่วยงาน  
ที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  3) การวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   
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 แนวทางการพัฒนา 1) ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา 
ก าลังคนที ่มีความเชี ่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง 
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสรา้งสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 เป้าหมาย 1) ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะ 
และคุณลักษณะที่ จ าเป็น ในศตวรรษที่  21 2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะค วามรู้ความสามารถ 
และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน 4) แหล่งเรียนรู้  สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มี คุณภาพ 
และมาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 5) ระบบและกลไก  
การวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามมาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 2) ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 3) สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มี
วินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 5) พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 7) พัฒนา
คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 เป้าหมาย 1) ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) 
ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 แนวทางการพัฒนา 1) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 3) พัฒนาฐานข้อมูล 
ด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การจัดการศ ึกษาเพื ่อสร้างเสริมค ุณภาพชีว ิตที ่เป ็นม ิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 1) คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2) หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 แนวทางการพัฒนา 1) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่ งแวดล้อม 
มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิต 2) ส่ งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  และสื่ อการเรียนรู้  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 เป้าหมาย 1) โครงสร้าง บทบาทและระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว 
ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผล
ต่อคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 4)  กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ
ศึกษารองรับลักษณะที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 1) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 3) ส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
4) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

5. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 

สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประกอบด้วย 
เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันกิจ ยุทธศาสตร์ และผลผลิต /ผลลัพธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

เป้าหมายหลัก 
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
2. ครูมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภูมิภาค มีทรัพยากรพ้ืนฐานที่เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบและวิธีการคัดเลือกเพ่ือการศึกษาต่อ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
6. ผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ได้รับการเพิ่มเติมความรู้ ทักษะในการประกอบ 

อาชีพ ที่ตรงกับสภาพตลาดแรงงานในพื้นที่ชุมชน สังคม จังหวัด และภาค 
7. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
8. ผู้เรียนปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมในต้านสุขภาพและโภชนาการ ร่วมกับ 
9. มีองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่สนับสนุนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาใน 

พ้ืนที่จังหวัดและภาค 
10. ระบบบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการปรับปรุงให้มี 

ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมกับทุกภาคส่วน 
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วิสัยทัศน์  
“กระทรวงศึกษาธิการวางระบบเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ - ทักษะ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” 
 

“วางระบบ” หมายถึง วางระบบการจัดการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการการศึกษาที่
บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว เพื่อด าเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

“ผู้เรียน” หมายถึง เด็กปฐมวัย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับ
บริการจากกระทรวงศึกษาธิการ 

“มีความรู้ - ทักษะ” หมายถึง ผลลัพธ์ที่ พ่ึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ และการบริหาร
จัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเกิดกับผู้เรียน ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) 
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรียนรู้แะวัตกรรม / ทักษะต้านสื่อ เทคโนโลยี 

“มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง” หมายถึง 1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง2) ยึดมั่น
ในศาสนา 3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

“มีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม” หมายถึง 1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ /ชั่ว – ดี 2) 
ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม 3) ปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 4) มีระเบียบวินัย และ 5) มีสุขภาพท่ีแข็งแรง 

“มีงานท า มีอาชีพ” หมายถึง 1) การฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็ก เยาวชนรักการ
ท างาน สู้งาน อดทนท างานจนส าเร็จ 2) การเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็น 3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรให้มีอาชีพ และมีงานท า 

“เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง” หมายถึง การเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ มีจิตอาสา การอยู่
ร่วมกันและยอมรับความแตกต่างในสังคมไทยบนหลักการประชาธิปไตย ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคณุภาพของการจัดการศึกษา 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร 

เพ่ิมความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
4. เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะการเรียนรู้ที่คอบคลุมทั้ง

ด้านวิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิตและสุขภาวะที่ดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดในเชิง
สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นได้ มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้องกับทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การด าเนินชีวิต ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มี

สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีองค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญา มี
ความเป็นมืออาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขวัญก าลังใจ
ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีแผนการพัฒนาและการใช้อัตราก าลังครูให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะครู
ระดับปฐมวัย ครูระดับอาชีวศึกษา ครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
ผลผลิต /ผลลัพธ์ มีการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มี

ปริมาณเพียงพอ  โดยมีคุณภาพ มีสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านพหุปัญญา สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพ ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนได้รับ
การศึกษาเพ่ือฝึกอาชีพตาม ความถนัดและความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการ
ยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้ง มีระบบเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เ พ่ือ
ขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์ ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภท

การศึกษาเข้าถึงทรัพยากรพ้ืนฐานระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มรองรับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิม
องค์ความรู้และทักษะ ต่อยอดการประกอบอาชีพ /การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บ
รวบรวมสื่อการเรียนการสอน แบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของ
ประเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์กับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์ ระบบบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการมีความคล่องตัวในการ 

บริหารงานการศึกษา มากยิ่งขึ้น มีเอกภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวง
ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ  โดยการกระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาค สถานศึกษาทุกระดับมี
มาตรฐานขั้นต่ าตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีธรรมาภิบาลในการบริหาร และมีกลไกการส่งเสริม
พลังทางสังคมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาด าเนินการร่วมและ/หรือสนับสนุนทรัพยากรในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา รวมทั้งมีกลไกการน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่
ผู้เรียนในพื้นที่ชุมชน เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการประกอบอาชีพได้ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค(ภาคตะวันออก)พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับทบทวน) 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน โดยรักษา 

ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ 
พ้ืนที่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
 1. พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความ
ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  
   2. พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สากล  
 3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
 4. พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
 5. แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี 
 ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

   ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

   ภาคตะวันออกมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึกและท่าอากาศ
ยานนานาชาติ 21 แผนพัฒนาภาคตะวันออก เชื่อมโยงกับเศรษกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพ้ืนที่ในแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor และ Southern 
Coastal Economic Corridor ) ที่ เชื่อมโยงเมียนมาไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่ งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์       
(Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก และโลกตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออก     
ยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส าคัญของประเทศ ได้แก่ สุกร กุ้ง ไก่ ข้าว และผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ดังนั้น การพัฒนาภาค
ตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพ้ืนที่เขต  พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ ควบคู่ ไปกับ
การใช้ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ าและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับ 
สินค้าการเกษตรและบริการให้มีมูลค่าสูง เพ่ือให้ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
การ พัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดัก “ประเทศรายได้ปานกลาง” 



 

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 - 2570   ส านกังานศึกษาธกิารภาค 9                           หน้า | 64  

 

   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็น
ฐานเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียน โดยรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้าง
ฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พื้นที่ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาคและพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 
   วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
   2 .เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  

   3. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
โดยมี ความปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบ
ขนส่ง สาธารณะในเขตเมืองอย่างทั่วถึง  

   4. เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ  
   เป้าหมาย  

1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพิ่มข้ึน         
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ของภาค 

ตะวันออกลดลง 
   ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภาค 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้ 
มาตรฐานสากล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ มลพิษ
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

7. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 

   โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของ
กลุ่มจังหวัด อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประกอบมติคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม
จังหวัด โดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค และก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ 
ของกลุ่มจังหวัด 
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  ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบด้วย 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว อยู่ในกลุ่มภาค
ตะวันออก  ซึ่งเป็น 5 จังหวัดใน 8 จังหวัดของภาคตะวันออก ในส่วนของภาคตะวันออก 2 ได้รับการ
ก าหนดขึ้นเป็นกลุ่มจังหวัดใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการเรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม
จังหวัด (ฉบับที่  3) ณ  วันที่  16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ประธาน โดยมีเป้าหมายของการพฒันาดังนี้  

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย” 

  จากข้อมูลการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในมิติต่างๆ ทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ นโยบายของรัฐบาล ศักยภาพ โอกาส ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด  ได้
น าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (SWOT Analysis) พบว่ากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 2 มีประเด็นการพัฒนาประกอบไปด้วยทั้งหมด 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
   ประเด็นการพัฒนาที่  1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า และการค้าชายแดน 
เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบ้าน 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้า
เกษตร (ผลไม ้ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน 

8. สาระส าคัญของแผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับจังหวัดในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  

8.1 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 

    วิสัยทัศน์ “ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา มีคุณธรรมและคุณภาพ สู่อาชีพหรือ
การมีงานท าที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ถึง เท่าเทียม และต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2. สร้างเสริมคุณธรรม และยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน การศึกษาทุกระดับทุกประเภท 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบการบริหารจัดการการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล 

  4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
    5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา สู่อาชีพหรือการมีงานท าตามความต้องการของสังคม 
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8.2 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก 

    วิสัยทัศน์ “ประชาชนนครนายกได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และความมั่นคงทางสังคมด้วยความเท่าเทียม                        

         2. การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลิตและพัฒนาศักยภาพคน ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

  3. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

8.3 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว 

    วิสัยทัศน์ “พัฒนาองค์กร ให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ 
และส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันระดับสากล “ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1.การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของประเทศชาติ 

    2.การผลิตและพัฒนาก าลังคนการวิจัย นวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

  3.การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
  5.การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6.การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการศึกษา 

8.4 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

วิสัยทัศน์ “ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต  ก้าวสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์จันท์” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

8.5 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด 

  วิสัยทัศน์ “การศึกษามีคุณภาพ  ผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิต บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2. การพัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
  4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

5. การส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

     

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ปี พ.ศ. 2566-2570 
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ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์แผนพัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
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ส่วนที ่3 
ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด  

(พ.ศ. 2563 – 2565) ผลการตรวจติดตามนโยบาย 
และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT) 

 
1.ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2563 – 2565) 

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ในข้อ 5 (3) ในการก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประกอบกับประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษามีหน้าที่ ในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติระดับภาคและ
จังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาระดับภาคขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  9   

โดยด าเนินการจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา เพ่ือเป็นกรอบ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ อาศัยการบูรณาการและความร่วมมือ
จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรีและสระแก้ว รวมไปถึงการน าผล
การด าเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ รวมทั้ง ปัญหา  อุปสรรค เพ่ือ
น าไปประกอบการตัดสินใจและทบทวนเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ในพ้ืนที่ให้มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาให้เกิดการ บูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม โดยส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดได้จัดตั้งประชำคมกำรศึกษำจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำให้เกิด
กำรบูรณำกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม และมีกำรจัดท ำโครงกำรหลักโครงกำรรองของระดับภำค โดยให้
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามประกาศโครงการหลักของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  ซึ่งหน่วยงานทางการศึกษาจะด าเนินการจัดท าโครงการในปีงบประมาณ 
2564 พร้อมมีการติดตามผลการด าเนินการตามโครงการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรหลักของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จึงได้จัดให้มี
การติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยได้ก าหนดกรอบการ
ติดตามการขับเคลื่อนไว้ 5 ประเด็น 1. ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ 2.บทบาทของประชาคม
การศึกษาจังหวัด  3.โครงการหลักโครงการรองสนับสนุน 4.งบประมาณที่ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดได้รับ 5.สภาพปัญหา/อุปสรรค ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดผ่านประชาคม
การศึกษาจังหวัด จากสภาพปัจจุบันของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2564 ในเขตพ้ืนรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เรียงล าดับตามประเด็นดังนี้ 
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  1. ความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ทั้ง 5 
จังหวัดมีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ซึ่งมีวิสัยทัศน์ว่า 
“ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ  มีงานท า มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” จะเห็นได้ว่าแผนระดับภาคนั้นให้ความส าคัญกับเรื่องต่อไปนี้ 1. โอกาสทางการ
ศึกษา 2.คุณภาพการศึกษา 3.คุณภาพชีวิตที่ดี 4.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุกจังหวัดได้ให้
ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ผลการติดตามจึงชี้ให้เห็นว่าทิศทางนโยบายของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค เห็นชัดที่สุดใน
เรื่องของ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  2. บทบาทของประชาคมการศึกษาจังหวัด จากรายงานผลการติดตามเรื่องเกี่ยวกับ
บทบาทของประชาคมการศึกษา ส่วนใหญ่บทบาทที่ส าคัญพบว่า มี 3 ประการหลัก คือ ประการแรก 
คือการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัด ประการที่สอง ประชาคมมีบทบาทในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการศึกษา และประการสุดท้าย บทบาทที่จะรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงาน เหมือนกัน 
3 จังหวัดคือ จันทบุรี ตราด และปราจีนบุรี แต่ที่มีบทบาทแตกต่างกันออกไปตามบริบท คือ จังหวัด
สระแก้วซึ่งประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ได้ก าหนดบทบาทของประชาคมไว้ว่า เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับจังหวัดสระแก้ว ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการทุกระดับการศึกษา ด้วยบริบทที่แตกต่างกัน และจังหวัดสระแก้วเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน จึงมีความแตกต่างจากจังหวัดอ่ืน 

  3. โครงการหลักโครงการรองสนับสนุน  จากการประกาศโครงการหลักของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ที่ได้ประกาศแนวทาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วนั้น จากผลการ
ติดตามพบว่า จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบมีโครงการที่สอดคล้องและสนับสนุนโครงการหลักของภาค        
รวม 15 โครงการ ที่สอดคล้องกับ 4 โครงการหลักของภาค โครงการหลักที่พบว่ามีการจัดกิจกรรม/
โครงการมากที่สุดคือ โครงการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 โดย               
มี 24 โครงการ รองลงมาเป็น โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 12 โครงการ  
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า มี 10 โครงการ และน้อยที่สุดคือ โครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน มี 9 โครงการ ตามล าดับ และหากคิดเป็นร้อยละของการจัด
กิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับโครงการหลักของภาค คิดเป็นร้อยละ 38.68 ของโครงการทั้งหมดตาม
แผนปฏิบัติราชการ 

4. งบประมาณที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับ จากข้อมูลการได้รับงบประมาณ
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พบว่าการจัดสรรงบประมาณยังมีความไม่เท่าเทียมกันจังหวัดที่ได้รับ
งบประมาณมากที่สุด คือ จังหวัดสระแก้ว ได้รับงบประมาณในการจัดท าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ รวม 7,598,293.34  บาท และจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด คือจังหวัด
ปราจีนบุรี  3,993,592  บาท อาจเป็นเพราะจังหวัดสระแก้วเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน             
จึงต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 
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5. สภาพปัญหา/อุปสรรค ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดผ่าน
ประชาคมการศึกษาจังหวัด 

     1. การยอมรับในการเขียนโครงการหลัก โครงการรอง หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดยัง
เคยชินกับการเขียนโครงการแบบเดิม ๆ และยังไม่เข้าใจถึงความส าคัญของการบูรณาการการจัดท า
โครงการที่เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 

      2. การด าเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดผ่านประชาคมการศึกษา
จังหวัด ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (Covid-19) ซึ่งเกิดขึ้นระลอกใหม่ และยังมีแนวโน้มกำรระบำดของโรคมำกขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
กำรด ำเนินขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดผ่านประชาคมการศึกษาจังหวัด 

3. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี มีการก าหนดสัดส่วนงบประมาณให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดสรรเพ่ือการขับเคลื่อนโครงการหลัก/รองตามแผนพัฒนาการศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบปัญหาว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี
ถูกปรับลดลงทุกปี ท าให้การจัดสรรเพ่ือการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาการศึกษาต้องลดลงตามที่ได้รับ เพราะ
ต้องจัดสรรให้กับงบประจ าก่อน ท าให้งบประมาณที่ต้องจัดสรรมาด าเนินการโครงการหลัก และ
โครงการรอง จ านวน 14 โครงการ ลดน้อยไปด้วย ท าให้อาจไม่สามารถด าเนินการพัฒนาได้เต็มที่ 
โดยเฉพาะในกรณีของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 คงเหลืองบประมาณในการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาการศึกษาเพียง  500,000 บาท ซึ่งต้อง
จัดสรรให้ด าเนินโครงการหลัก/รอง อีก 14 โครงการ เพียง 250,000 บาท  

4. โครงการหลัก โครงการรอง บางโครงการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยตรงท าให้
เกิดความซ้ าซ้อน   

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องการแนวทางการพัฒนาเป็นแนวทางหรือนโยบาย
ไม่ต้องการให้ก าหนดเป็นชื่อโครงการเพ่ือให้เกิดการคล่องตัวในการพัฒนาการศึกษา (บางโครงการหลัก/รอง            
อาจเป็นกิจกรรมย่อยของโครงการใหญ่) 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งว่า สพฐ. แจ้งในระบบ eMENSCR ให้รวม
โครงการเป็นโครงการใหญ่ไม่ควรแตกย่อยเป็นหลายโครงการ  

7. ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนที่ไม่ใช่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการขอความร่วมมือให้มีการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
การขับเคลื่อนใช้โครงการจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งเห็นว่า
ผู้บริหารยังให้ความส าคัญค่อนข้างน้อย และยังคงให้ความส าคัญกับนโยบายเดิมของหน่วยงานตนเอง 
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Strengths จุดแข็ง 
1. ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคนด้านการศึกษา

เพิ่มขึ้นทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดนครนายกที่ลดลง แต่
ดัชนีก้าวหน้าของการพัฒนาคน ปี 2562 โดยรวมทุก
ด้านเพิ่มข้ึนจากปี 2560 ทุกจังหวัด 

2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษา ส่งผลให้มีทรัพยากรเพิ่มมาก
ขึ้น ในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา
เทียบกับประชากรกลุ่มอายุ 6-11 ปี เกินร้อยละ 100 

2.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) 

 

 

 

  
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Weaknesses จุดอ่อน 
1. อัตราก าลังครูผู้สอนมีความขาดแคลนอย่างมาก 

โดยคิดจากจ านวนห้องเรียน 18,784 ห้อง จ านวน
ชั่วโมงเรียนตามหลักสูตร/สัปดาห์ และชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานของครู1คนต่อสัปดาห์ 20 ชั่ วโมง  
ดั งนั้ น  จ านวนครู  = (18 ,784 X 30) หาร 20 
เท่ากับ  อัตราก าลังสายงานการสอนที่เต็มกรอบ 
28,176 อัตรา ซึ่งมีครูผู้สอนจริงเพียง 24,104 คน 
(สารสนเทศ ปี 2563) ดังนั้นขาดแคลนครูผู้สอนอีก 
4,072 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15 ของอัตราก าลัง
เต็มกรอบ 

2.  ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรลูกเสือยุวกาชาด 
3.  การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมของประชากร กลุ่ม

วัยเรียน 
4. การเข้าถึงโครงข่ายเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร          

มีค่าใช้จ่ายท าให้ครอบครัวในชนบทที่ฐานะยากจน 
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงข่ายได้  

 

Opportunities โอกาส 
1. เป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้หลักของประเทศ 
2. เป็นแหล่ งผลิตสมุน ไพรของประเทศไทย และ

ผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียง
ของประเทศ 

3. แหล่งประมงและปศุสัตว์ โดยมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่
เหมาะแก่การท าประมงน้ าลึก และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัด
ตราด 

4. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม อยู่ในพื้นที่จ านวนมาก ทั้งการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

5. นโยบายการพัฒนาด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะแผน
ยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 จะน าโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

6. นั ก ท่ อ ง เที่ ย วมี แ น ว โน้ ม ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ งนิ เว ศ 
ประวัติศาสตร์และสุขภาพ เพิ่มมากขึ้น จากกระแส
ทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทย และชาวต่างชาติล้วนแสวงหากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ 

7. มีพื้นที่ชายแดน และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก 

Threats อุปสรรค 
1. ปัญหาโรคระบาดโควิด ส่งผลต่อการจัดการเรียน

การสอน ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ 
2. จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถดถอยส่งผล

ให้นั ก เรียนออกกลางคัน เพิ่ มมากขึ้ น สภาวะ
เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้เรียน 

3. สภาพปัญหาการแตกแยก หย่าร้างของครอบครัว
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

4. อัตราการเกิดของประชากรลดลงส่งผลให้มีโรงเรียน
ขนาดเล็กเพิ่มมากข้ึน 

5. ผู้ปกครอง มีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสาย
สามัญมากกว่าสายอาชีพ 

6. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งส่งผลต่อผู้บริหาร
ระดับสูงท าให้นโยบายการจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง
เกิดความสับสน 
ในการปฏิบัติงาน 

7.  งบประมาณที่ใช้ในการพฒันาบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
     กับลูกเสือยุวกาชาด 
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3.ผลการตรวจติดตามนโยบาย  
1. ด้านความม่ันคง (สพฐ./สช./สอศ./กศน.) 

ปัญหาและอุปสรรค เรียงตามล าดับความส าคัญ 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือได้เต็มตามที่ตั้งเป้าหมาย 
2. ขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความเข้าใจในหลักสูตรลูกเสือยุวกาชาดที่ชัดเจน (ท าให้การจัดการ

เรียนการสอน/ กิจกรรมไม่ครบถ้วนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน) 
3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรม

ลูกเสือและยุวกาชาดฯ ไม่เพียงพอ ครอบคลุม และท่ัวถึง 
4. การวัดผลและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ ของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ

ในสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิชาลูกเสือ เนตรนารี ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
2. การจัดอบรมพัฒนาวิทยากรทางการลูกเสือ อย่างต่อเนื่อง 
3. การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการผ่านสื่อออนไลน์ 
 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (สพฐ./สช./สอศ./กศน.) 
2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ 

(Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

ปัญหาและอุปสรรค เรียงตามล าดับความส าคัญ 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือจ าเป็นต้องเลื่อนออกไป เช่น การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ ของห้องเรียนพิเศษไม่ครบถ้วน การจัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เลื่อนไปไม่มีก าหนดจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในรุ่นที่ 2 อยู่ในช่วงการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) ท าให้ผู้อบรมไม่สามารถสัมผัสหรือรวมกลุ่มใกล้ชิดได้ 
การจัดการศึกษาอาชีพให้กับประชาชนจ าเป็นจะต้องลดชั่วโมงในการจัดแต่ละวันให้น้อยลง  เพ่ือลด
จ านวนระยะเวลาที่ประชาชนจะพบกันให้น้อยลง  ท าให้การจัดกิจกรรมแต่ละโครงการต้องเพ่ิม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น เป็นต้น 

2. การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมอาชีพเพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน ขาดครู 
และบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญที่สอนอาชีพเพ่ือพัฒนารายได ้

3. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย มีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณท่ีไม่
ต่อเนื่อง และไม่เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรม โครงการฯ เพ่ือให้เกิดการ

เรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เกิดการพัฒนาทักษะ (Up-skill) และการเพ่ิมพูนทักษะ (Re-skill) ใน
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ทุกๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ ให้แก่สถานศึกษาในการด าเนินงานด้านการศึกษาและอาชีพ 
เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมและมีศักยภาพเต็มที่ในการแข่งขัน 

2. ส่งเสริมให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนการ
สอนในด้านอาชีพและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันส าหรับนักเรียน ให้แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษาและห้องเรียนอาชีพ สู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพ
และมีงานท า 

ปัญหาและอุปสรรค เรียงตามล าดับความส าคัญ 
1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการจัดกิจกรรม 
2. สถานศึกษามีบุคลากร ด้านการแนะแนวไม่เพียงพอ 
3. สถานศึกษาขาดแคลนครูผู้สอนและภูมิปัญญาด้านวิชาชีพที่เปิดสอน   
4. สถานศึกษาขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
5. สถานศึกษามีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินการ  
6. ปัญหาอ่ืนๆ ได้แก่ ความรับผิดชอบของนักเรียน  เนื่องจากนักเรียนที่เข้าเรียนในหลักสูตร

ทวิศึกษาได้รับวุฒิเมื่อส าเร็จการศึกษา  2 วุฒิ  ในระยะเวลา 3 ปี ท าให้ผู้เรียนต้องเรียนในรายวิชาที่
มากกว่าห้องเรียนปกติ (หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรปวช. พุทธศักราช 2556  ไม่น้อยกว่า 103              
หน่วยกิต แต่ทวิศึกษา ไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต)  และต้องมีความรับผิดชอบสูงสุด  คือ  ต้องเรียนสาย
สามัญและเรียนสายอาชีพ  ซึ่งความเข้มข้นของเนื้อหา ทักษะและเกรดต้องได้ตามกฎเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของอาชีวศึกษา ผู้ปกครองไม่ค่อยเห็นความส าคัญในเรื่องการศึกษาต่อ หรือการฝึกอาชีพ 
ปัญหาในเรื่องของการเทียบโอน  เช่น  ผู้ที่จบหลักสูตรทวิศึกษา ในรายวิชานั้น ๆ ต้องมีเกรด 2  ขึ้นไป  
จึงจะสามารถเทียบโอนได้  เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.ผลักดันให้นโยบายการจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคต 

ให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท า ให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักในความร่วมมือระหว่างการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ฯลฯ 

2.จัดหลักสูตรอบรมและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
3.พัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายสามารถต่อยอดได้กับการท างานและใช้ชีวิตประจ าวัน 
4.การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอส าหรับการด าเนินนโยบายการจัดการศึกษาแบบทวิ

ศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานท า เพ่ือให้เกิดการสร้างกิจกรรม 
พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนการด าเนินนโยบาย และส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านอาชีพ ส่งผลไปยังเด็ก
นักเรียน ให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
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2.3 การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 

ตารางแสดงจ านวนและสัดส่วนของสถานศึกษาต่อสถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 

ข้อมูล : จากระบบ E-inspection ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 (ปีการศึกษา 2563-2564) 

ปัญหาและอุปสรรค เรียงตามล าดับความส าคัญ 
1.ผู้ปกครองขาดความเข้าใจในเป้าหมายของการเรียนสายวิชาชีพ เพ่ือให้มีสมรรถนะตามโครงสร้าง

ของหลักสูตรผู้เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ส าเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) 

2.สถานประกอบการที่ร่วมจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคี ไม่ทราบขั้นตอนรายละเอียด 
ในการลดหย่อนภาษี และขาดความพร้อมในการยื่นเรื่อง ลดหย่อนภาษี 

3.สถานประกอบการมีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการฝึกอาชีพของผู้เรียน ไม่สามารถ
ฝึกอาชีพให้ผู้เรียนมีสมรรถนะครบถ้วน ตามโครงสร้างของหลักสูตร  

4.ขาดทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพ เมื่อไปฝึกประสบการณ์ท าให้เกิดผลกระทบต่องานใน
สถานประกอบการ 

5.ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) สถานประกอบการบางแห่ง 
ส่งตัวนักศึกษากลับสถานศึกษา 

6.ผู้ เรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขาดทักษะและความรู้ด้านวิชาชีพ เมื่อไปฝึกประสบการณ์ท าให้เกิดผล
กระทบต่องานในสถานประกอบการ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.หน่วยงานต้นสังกัดหรือระดับกระทรวง ท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ก าหนด

และคัดกรองคุณสมบัติของสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และความพร้อมในการเข้าร่วมการจัดการ
อาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อม ด้านครูฝึกในสถานประกอบการซึ่งจะต้อง
ผ่านการอบรมการเป็นครูฝึก เช่น การอบรมหลักสูตรไมสเตอร์หรือการอบรมหลักสูตรระยะสั้น และ
ควรจะขึ้นทะเบียนและระบบข้อมูลสารสนเทศสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน 

หน่วยงาน จ านวน
สถานศึกษา

ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนสถานประกอบการ 
ที่ร่วมจัดการศึกษาระบบทวิ

ภาค ี
(แห่ง) 

คิดเป็นสัดส่วน 
(สถานศึกษา: 

สถานประกอบการ) 

จันทบุรี 13 222 7 : 119 

ตราด 6 39 3 : 20 

นครนายก 13 44 13 : 44 

ปราจีนบุรี 14 188 7 : 94 

สระแก้ว 12 44 3 : 11 

รวม 59 670 1 : 11 
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2.ส่งเสริมสนับสนุนระดับกระทรวง ให้สิทธิประโยชน์ และการยกย่องเชิดชู เกียรติสถาน
ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เช่น การให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในอัตราที่จูงใจยิ่งขึ้น รวมทั้ง สิทธิประโยชน์ส่วนเพ่ิมส าหรับสถานประกอบการที่มี
การลงทุนกับการพัฒนา อบรมด้านอาชีวศึกษา เป็นต้น 
 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

3.1 การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 

ปัญหาและอุปสรรค เรียงตามล าดับความส าคัญ 
1.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) การปรับรูปแบบการเรียนการ

สอน แต่ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ทั้งของสถานศึกษา ของนักเรียน นักศึกษาบางคน ไม่พร้อมส าหรับการเรียนการสอน
ดังกล่าว 

2.ผู้ปกครองขาดความเข้าใจในเป้าหมายของการเรียนสายวิชาชีพ เพ่ือให้มีสมรรถนะตามโครงสร้าง
ของหลักสูตร 

3.สถานประกอบการในเขตพ้ืนที่ไม่เพียงพอและไม่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เช่น 
จังหวัดสระแก้ว 

4.แผนการฝึกอาชีพไม่สอดคล้องกับหลักสูตรของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.ระดับหน่วยงาน ให้การส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการด าเนินการฝึกงาน/ฝึก

อาชีพ กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
2.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีการนิเทศ

การจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาและของครูฝึก  ในสถานประกอบการในรูปแบบที่
หลากหลาย การผลิตสื่อดิจิทัล (Digital Content) และจัดการเรียนการสอน ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้  (Digital Learning Platform) อย่างมีคุณภาพ เพ่ือยกระดับคุณภาพ  ผู้ เรียนให้มี
สมรรถนะอาชีพตรงตามเป้าหมายของโครงการฯก าหนด และมีมาตรฐาน ในระดับที่สถานประกอบการ
ยอมรับ 

 
3.2 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 

ปัญหาและอุปสรรค เรียงตามล าดับความส าคัญ 
1.การพัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน ยังไม่สามารถบูรณาการครอบคลุม

ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ

ครูผู้สอนและการพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ท า
ให้สถานศึกษาในสังกัดส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ on site ได้ ครูผู้สอนไม่สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ เพราะขาดความพร้อมในด้านทักษะ กระบวนการ และอุปกรณ์
ของครูที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้สอนทางออนไลน์  และการจัดการเรียนการสอนใน
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สถานการณ์ภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มากกว่าเดิม อีก
ทั้งความไม่พร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ของสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษาบางคน  

3.การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
4.ครูผู้สอนมีภาระงานอ่ืน ท าให้ไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน 
5.สถานศึกษามีงบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ 
6.ครูผู้สอนมีภาระงานอื่น ท าให้ไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน 
7.บุคลากรมีไม่เพียงพอ การจัดการเรียนการสอนไม่ได้ตรงตามสาขาวิชาเอกที่จบการศึกษา 

(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานศึกษาสังกัด กศน.) 

ปัญหาและอุปสรรค เรียงตามล าดับความส าคัญ 
1.การพัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน ยังไม่สามารถบูรณาการครอบคลุม

ไดทุ้กกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2.สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ

ครูผู้สอนและการพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ท า
ให้สถานศึกษาในสังกัดส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ on site ได้ ครูผู้สอนไม่สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ เพราะขาดความพร้อมในด้านทักษะ กระบวนการ และอุปกรณ์
ของครูที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้สอนทางออนไลน์  และการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ภาวการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ที่ต้องมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มากกว่าเดิม อีก
ทั้งความไม่พร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโร
นา (COVID-19) ของสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน นักศึกษาบางคน  

3.การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
4.ครูผู้สอนมีภาระงานอื่น ท าให้ไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน 
5.สถานศึกษามีงบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอ 
6.ครูผู้สอนมีภาระงานอื่น ท าให้ไม่มีเวลาในการเตรียมการสอน 
7.บุคลากรมีไม่เพียงพอ การจัดการเรียนการสอนไม่ได้ตรงตามสาขาวิชาเอกที่จบการศึกษา 

(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานศึกษาสังกัด กศน.) 
 
ข้อมูลจาก : รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม

ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาการศกึษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 - 2570   ส านักงานศึกษาธิการภาค 9                      หน้า | 78  
 

ส่วนที ่4 
สาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 - 2570 
 

วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพ มีงานท า มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนอยู่ร่วมกันใน 

สังคม พหุวัฒนธรรม ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นชาติไทย 

2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 

3. ยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย 
4. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจพิเศษ

และพ้ืนที่ชายแดน 
3. หน่วยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
  4. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม 
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5. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิต 

6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
ตารางท่ี 1 ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

11. ประเด็นการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต  

คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึนได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล             ทัง้
ด้านร่างกาย สติปัญญาและ
คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่
มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  

คะแนนดัชนีการพัฒนา
มนุษย์  

ค่าคะแนน 0.82 
ปี 2562 = 0.62 

2.แผนย่อยการพัฒนา
เด็กตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ  
มีพัฒนาการสมวัย สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
มากขึ้น 

ดัชนีพัฒนาการเด็ก
สมวัย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ปี 2560 = 95.8 

3. แผนย่อยการพัฒนา
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  

วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีส านึก
พลเมือง มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลตลอด
ชีวิตดีขึ้น  

คะแนนความสามารถใน
การแข่งขันการพัฒนา
ทุนมนุษย์ด้านทักษะ 
(Skill) ของ World 
Economic Forum 
(WEF)  
141 ประเทศ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20  
 
ปี 2018 = 67.5  
ล าดับ 38 
ปี 2019 = 68.1  
ล าดับ 40  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8 
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ตารางท่ี 2 ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้  

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

12. ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้  

1.คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มี
ทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

(1) คะแนน PISA ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ 
(คะแนนเฉลี่ย)  

เฉลี่ย 580 คะแนน  
ปัจจุบัน ค่าเฉลี่ย 413 
การอ่าน 393 
คณิตศาสตร์  419 
วิทยาศาสตร์ 426 

(2) อันดับขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศด้าน
การศึกษา  

อันดับที่ 40  
ปี 2564 อันดับที่ 56  
 

 2.คนไทยได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพตาม
ความถนัดและ
ความสามารถของ 
พหุปัญญาดีขึ้น  

ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย
ในระดับสากลดีขึ้น 
(GTCI) (คะแนน)  

ไม่น้อยกว่า 56.63 คะแนน 
(เทียบเท่าค่าเฉลี่ยของ
ภูมิภาคยุโรป) 
ปี 2564 = 45.46 คะแนน 

1.แผนย่อยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21  

คนไทยได้รับการศึกษาท่ี
มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

สัดส่วนครูผ่านการ
ทดสอบสมรรถนะราย
สาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ  

ร้อยละ 100  

อัตราความแตกต่างของ
คะแนน PISA ในแต่ละ
กลุ่มโรงเรียนลดลง  

ลดลงร้อยละ 20  

อัตราการเข้าเรียนสุทธิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ร้อยละ 90 
 ปี 2563 ร้อยละ 99.35 
(สสช. อ้างอิง สป.ศธ.) 
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ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

2. แผนย่อยการตระหนัก
ถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย  

ประเทศไทยมีระบบ
ข้อมูลเพ่ือการส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพตาม
พหุปัญญา เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาและการส่ง
ต่อการพัฒนาให้เต็มตาม
ศักยภาพเพ่ิมขึ้น  

สัดส่วนสถานศึกษาที่
สามารถจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
และมีการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล  

ร้อยละ 10  

สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่
ได้รับการส่งต่อและ
พัฒนาตามศักยภาพ/ 
พหุปัญญา  

ร้อยละ 10  
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ตารางท่ี 3  ตัวช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ตัวช้ีวัดตามเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ก่อนปี พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 2566 - 

2570 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

1) ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่ใช้
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรม 
จรยิธรรมเพิ่มขึ้น                                                                                                  

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

2) ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

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

3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการ
เรียนการสอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความ
เป็นพลเมือง (Civic Education) เพ่ิมขึ้น 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน  การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
4) จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือองค์
ความรู้ด้านการศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับ
ภาค 

N/A อย่างน้อย 
จังหวัดละ 1 

รางวัล 

สพฐ./สช./กศน./
อศจ./อปท./
พศจ./ตชด. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป  

ปีการศึกษา 
61=24.68 
ปีการศึกษา 
62=17.38 

(อ้างอิงจากขอ้มูล
สารสนเทศทาง

การศึกษา ศธภ.9) 
ข้อมูลประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.
2563 

 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 2 

ศธจ./สพฐ./อว./
อปท./พศจ./
ตชด./กห. 
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ตัวช้ีวัดตามเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ก่อนปี พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 2566 - 

2570 
6) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

ปีการศึกษา 
2562 

ปวช.3= 43.00 
ปวส = 40.59 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2 

ศธจ./สอศ./
กศน./อว./อปท. 

7) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) 

ปีการศึกษา 
2562 

ประถม=48.06 
ม.ต้น =40.69 

ม.ปลาย=37.39 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2 

ศธจ./กศน. 

8) สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียน
สามัญศึกษา 

34 : 66 
(อ้างอิงสารสนเทศ

ทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563) 

50 : 50 
(อ้างอิงตาม

แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579) 

ศธจ./สพฐ./สอศ. 

9) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 
ปีขึ้นไป) เพ่ิมขึ้น 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

10) สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษาอายุ 
3-5 ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี            
(สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

ร้อยละ 82 
(อ้างอิงสารสนเทศ
ทางการศึกษา ศธภ.

9 ประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ.

2563) 

ร้อยละ 100 
(อ้างอิงตาม

แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579) 

ศธจ./สพฐ./สช./
อปท./ตชด./อว./
สธ. 

11) ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาเทียบกับประชากรกลุ่มอายุ    
6-11 ปี (สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563) 

ร้อยละ 101.22 
(อ้างอิงสารสนเทศ
ทางการศึกษา ศธภ.

9  ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.

2563) 

ร้อยละ 100 
(อ้างอิงตาม

แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579) 

ศธจ./สพฐ./สช./
อปท./พศจ./
ตชด./อว. 

12) ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเทียบกับประชากร
กลุ่มอายุ 12-14 ปี (สารสนเทศทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

ร้อยละ 98.42 
(อ้างอิงสารสนเทศ
ทางการศึกษา ศธภ.

9  ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.

2563) 

ร้อยละ 100 
(อ้างอิงตาม

แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579) 

ศธจ./สพฐ./สช./
อปท./พศจ./
ตชด./อว. 
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ตัวช้ีวัดตามเป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ก่อนปี พ.ศ. 

2566 
พ.ศ. 2566 - 

2570 
13) สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (สามัญศึกษา+อาชีวศึกษา) อายุ 15-
17 ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี 
(สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

ร้อยละ 55.41 
(อ้างอิงสารสนเทศ
ทางการศึกษา ศธภ.

9  ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.

2563) 

ร้อยละ 85 
(อ้างอิงตาม

แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579) 

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

14) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 
15-59 ปี 

ร้อยละ 8.29 
(อ้างอิงสารสนเทศ
ทางการศึกษา ศธภ.

9  ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ.

2563) 

ร้อยละ 10.9 
(อ้างอิงตาม

แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579) 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

15) ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตร  กับสิ่งแวดล้อม 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

16) จ านวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา (ภาคีเครือข่ายได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

1 ภาคีเครือข่าย อย่างน้อย
จังหวัดละ  
1 ภาคี

เครือข่าย 

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

 
 

แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
                  1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                 1.2 ยกระดับคุณภาพและสิ่งแวดล้อมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ  
                 1.3 ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง 
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว) 
               1.4 ส่งเสริมการให้มีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น 
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  1.5 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและ
พัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา และสาหรับประชาชน 
 
  2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.1 ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ เน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการ
ฝึกงานในสถานประกอบการ 

2.2 พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มี ใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ 

2.3 พัฒนานักวิจัยและนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี 

2.4 จัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
2.5 ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

2.6 เสริมสร้างทักษะชีวิต และสามารถน ามาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง 
2.7 พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลาย ที่

ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน 
2.8 สร้างระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
2.9 สร้างทักษะในการจัดการเรียน การสอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2.10 พัฒนาครูให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน 
2.11 ส่งเสริมให้ครูที่ช านาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้

มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
  2.12  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม  
ทวิศึกษา) 
 2.13 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

  2.14 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับทักษะ 
  2.15 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 2.16 พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่ ๆ ให้กับผู้เรียน 
 2.17 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

 2.18 พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 2.19 บ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
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  3. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
  3.1 พัฒนาหลักสูตรการสอนเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เน้นการพัฒนา
ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการ
จัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง 

 3.2 ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 3.3 ยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ 

จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ 
            3.4 จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจน
ทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 
 3.5 พัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
 3.6 พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่
ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 3.7 พัฒนาทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
 3.8 เสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทาง
อารมณ์ 
 3.9 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
 3.10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
   3.11 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การนิเทศการวัดประเมินผลให้กับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและสังคมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ 
               3.12 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง 
       3.13 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลาการทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 3.14 พัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ 
 3.15 ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความ
ถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์   
 3.16 สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่
เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
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  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
กลุ่มเป้าหมาย 
       4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เป็นปัจจุบันและทัน      
ต่อการใช้งาน 
   4.4 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัล 
   4.5 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่ มีคุณภาพที่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได ้
   4.6 พัฒนาระบบการเรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
 
   5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            5.1 ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
       5.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 
   6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
   6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ                 
   6.2  เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
   6. 3  ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานให้เหมาะสมเอ้ือต่อการบริหารจัดการ
ทีม่ีประสิทธิภาพ 
   6.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
   6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ 
   6.6 มีอัตราก าลังครูเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
อัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   6.7 พัฒนาระบบการผลิตครูยุคใหม่โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครู 
   6.8 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูง
ให้เข้ามาเป็นครู 
   6.9 มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพ 
   6.10 ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ  
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   6.11 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การเรียนการสอน การบริหารจัดการ
โรงเรียน   
   6.12 ปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาท่ีเน้นสายอาชีพมากขึ้น 
   6.13  ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต 
   6.14 บูรณาการ ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม 
ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
   6.18 เสริมสร้างมาตรการจูงใจและส่งเสริมสนับสนุนให้คนเข้าสู่ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนา
ตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ 
   6.19 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
   6.20 เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
   6.21 ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา 
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ตารางที่ 4 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  โครงการรองรับแผนแม่บทฯ แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ (โครงการหลัก 2) 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

1) ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น                                                                                                  

ร้อยละ 100 1.โครงการ จิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาสังคม  (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี)ศธภ.9/ศธจ.
จันทบุรี/วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 

2.โครงการค่ายอาสาพัฒนาเพ่ือน้อง (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี) 

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

3.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 
4.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา  ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

2) ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการน้อมน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 60 5.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  6.โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  7.โครงการศาสตร์พระราชาน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  8.โครงการการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอน/กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 
(Civic Education) เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 60 9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน
จังหวัดจันทบุรี “ไก่ต้มกระวาน”  
 

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

  10.โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณ
พระมหากษัตริย์ไทย 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  11.คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระดับจังหวัด 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  12.โครงการจัดการเรียนรู้ ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
จังหวัดปราจีนบุรี  

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  13.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  14.โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยและส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้านใน
ประชาคมอาเซียน 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  15.โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยและส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเพ่ือนบ้านใน
ประชาคมอาเซียน  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  16.โครงการการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา  ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 
  17.การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
ศธภ.9 

  สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ศธภ.9 
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ตาราง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  โครงการรองรับแผนแม่บทฯ แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน  การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (โครงการหลัก 1) 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

4) จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือองค์
ความรู้ด้านการศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับภาค 

อย่างน้อย 
จังหวัดละ 1 รางวัล 

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาขีดความสามารถ
เชิงพาณิชย์”  (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/วท.จันทบุรี 

  2.โครงการ CWIE เรียนฟรี มีงานท า (มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี) 

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

  3.โครงการเพิ่มศักยภาพนักวิจัยไทยสู่ระดับสากล 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต
จันทบุรี) 

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

  4.โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fix it Center 
(วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี 

  5.โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียน
อาชีวศึกษาธุรกิจเดิม (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี 

  6.โครงการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก าลัง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี(วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/วท.จันทบุรี 

  7.โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ  

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

  8.โครงการการเขียนของบประมาณวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ มทร.ตะวันออก 
วข.จันทบุรี 
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เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

  9.โครงการ ศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ  ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ วท.จันทบุรี 

  10.โครงการ จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับสถานศึกษา และระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/วท.จันทบุรี 

  11.โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออก
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ  

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

  12.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 
กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/กศน.จันทบุรี         

  13.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ 

ศธภ.9/ศธจ.นครนายก 

  14.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  15.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ ศูนย์บ่ม
เพาะในสถานศึกษา 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  16.เสริมสร้างพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ใน
ศตวรรษท่ี 21 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  17.โครงการพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษาสู่
สถานศึกษา 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 
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เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

  18.โครงการหลักสูตรฐานสมรรถนะ ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  19.โครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียนระบบทวิภาคี ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  20.โครงการฝึกประสบการณ์และฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  21.โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ปราจีนบุรี 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  22.โครงการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบการ 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  23.โครงการร่วมลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ในการจัดการอาชีวศึกษา 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

  24.โครงการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะรายวิชา ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

  25.โครงการติดตาม ประเมินผล และนิเทศ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ   (สหกิจศึกษา) ของนักเรียน 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  26.โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  27.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  28.โครงการกิจกรรมอบรมหรือส่งเสริมการจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  29.โครงการท าวิจัย ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 
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เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

  30.โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมจิตอาสาสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน (วพ.พระปกเกล้าจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/วพ.พระปกเกล้า
จันทบุรี 

  31.โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชนและพัฒนาอาชีพแบบ
บูรณาการ 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  32.โครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน  ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  33.โครงการศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา ของนักเรียน  
ระดับ ปวช./ปวส. 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  34.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ ศูนย์บ่ม
เพาะในสถานศึกษา 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  35.โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และส่งต่อก าลังแรงงานที่มีศักยภาพเข้าสู่อุตสาหกรรม 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  36.โครงการ.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า เช่น 
หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งอาชีพ เยาวชนผู้สานต่ออาชีพ
ครอบครัวและท้องถิ่น 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  37.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
สถานประกอบการทวิภาคี 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  38.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบ
อาชีพ 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  39.โครงการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถาน
ประกอบการเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  40.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบ
อาชีพ  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 
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เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

  41.โครงการการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเชิงรุกแบบ
เข้าถึงผู้ปกครอง เพิ่มความเข้มข้นกระบวนการแนะแนว
และประสานความร่วมมือสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้
ช่วยแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  42.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐานเพ่ือการประกอบ
อาชีพ  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  43.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า เช่น 
หนึ่งสถานศึกษา หนึ่งอาชีพ เยาวชนผู้สานต่ออาชีพ
ครอบครัวและท้องถิ่น  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  44.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
สถานประกอบการทวิภาคี  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  45.โครงการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถาน
ประกอบการเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว   

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  43.โครงการทักษะปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน CPR 
นักศึกษา  ปี 1 และปี 4 (วพ.พระปกเกล้าจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/วพ.พระปกเกล้า
จันทบุรี 
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ตาราง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  โครงการรองรับแผนแม่บทฯ แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (โครงการหลัก 3) 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

5) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 1.โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้  ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ร.ร.ประดิษฐ์
ศึกษา 

  2.โครงการ ประกวดโครงงานนักเรียน นักศึกษา  ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/วท.จันทบุรี 

  3.ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์  ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ 
รร.ยอแซฟวิทยา 

  4.โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/สพป.จบ.2 

  5.โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู     ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ศูนย์การศึกษา
พิเศษจันทบุรี 

  6.โครงการงานหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ  ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ศูนย์การศึกษา
พิเศษจันทบุรี 

  7.โครงการการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ 
สพป.จบ.2 

  8.โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ  ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ 
สพม.จันทบุรี-ตราด 
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เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

  9.โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาเชิงบูรณาการ  

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

  10.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนภาษาไทย 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  11.ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จังหวัดตราด 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  12.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)      
และการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึก 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  13.ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โดยใช้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  14.นิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  15.โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  16.โครงการ ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต าแหน่ง ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหาร
สถานศึกษา  

ศธภ.9/ศธจ.ตราด/สพป.ตราด 

  17.อบรมการผลิตและพัฒนาสื่อส่งเสริมการอ่านแก่
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา โครงการ Coaching Teams 
เพ่ือยกระดับคุณภาพ 

ศธภ.9/ศธจ.นครนายก 
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เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

  18.โครงการยกระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุร ี

  19.โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  20.โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  21.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมี
ความเหมาะสมตามวัย 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  22.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้วยสื่อเทคโนโลยี 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  23.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  24.โครงการภาษาอังกฤษสื่อสารด้านอาชีพ ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  25.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภททุกระดับ ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  26.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  27.โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  28.โครงการ TFE (Team For Education)  ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  29.โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 
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เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

  30.โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลและการบริการข้อมูลพหุ
ปัญญา  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  31.โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  32.โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารระหว่างนักเรียนนักศึกษา
ต่างชาติกับนักเรียนนักศึกษาไทย 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  33.โครงการจัดห้องเรียนพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 3 
ภาษา กระจายทุกอ าเภอ 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  34.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ   ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  35.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET)  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  36.โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  37.โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารระหว่างนักเรียนนักศึกษา
ต่างชาติกับนักเรียนนักศึกษาไทย  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  38.โครงการจัดห้องเรียนพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ 3 
ภาษา กระจายทุกอ าเภอ  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  39.โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบโดยยึดพื้นฐาน ครูดีวิถีสระแก้ว  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  40.โครงการการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 
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เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
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ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

  41.โครงการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  42.โครงการการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  43.โครงการ TFE (Team for Education)  ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  44.โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  45.นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษา 
innovation for thai education  (IFTE) 

ศธภ.9 

6) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2 

46.โครงการ การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
(วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/วท.จันทบุรี 

  47.โครงการ ปรับปรุงพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
(วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) 

ศธภ.9/วท.จันทบุรี 

7) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net) 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 2 

48.โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน  ศธภ.9/กศน.จังหวัดจันทบุรี 

  49.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการน ากระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของเครือข่ายสหวิทยาเขต 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

8) สัดส่วนของผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อผู้เรียน
สามัญศึกษา 

50 : 50 
(อ้างอิงตาม

แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.
2560-2579) 

50.โครงการการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเชิงรุกแบบ
เข้าถึงผู้ปกครอง เพิ่มความเข้มข้นกระบวนการแนะแนว
และประสานความร่วมมือสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองให้
ช่วยแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 
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เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

9) ร้อยละการอ่านของคนไทย (อายุตั้งแต่ 6 ปี
ขึ้นไป) เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 90 51.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิต 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  52.โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  53.โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้/รักการอ่าน ศธภ.9/ศธจ.ปราจีนบุรี 

  54.โครงการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ด้วย
กระบวนการ PLC 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  55.โครงการเด็กยุคใหม่ ใส่ใจรักการอ่าน (โรงเรียนลัมแบรต์
พิชญาลัย) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ร.ร.ลัมแบรต์
พิชญาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ตาราง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  โครงการรองรับแผนแม่บทฯ แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

10) สัดส่วนนักเรียนก่อนประถมศึกษาอายุ 3-5 
ปี ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี            
(สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563) 

ร้อยละ 100 
 

1.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย         
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  (ศธจ.จันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี 

  2. โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สพป.จบ.2) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/สพป.จบ.2 

  3.ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี/ร.ร.ประดิษฐ์
ศึกษา 

  4.โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที่ 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  5.โครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  6.โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  7.โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย  ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

11) ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
ประถมศึกษาเทียบกับประชากรกลุ่มอายุ                  
6-11 ปี (สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563) 

ร้อยละ 100 
 

8.โครงการเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี 
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เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

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

  10.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาโดยความ
ร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอ่ืน  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  11.โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  12.โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  13.โครงการการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี (DLIT) ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  14.โครงการการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  15.โครงการส่งเสริมภาคเอกชนจัดตั้งสถานศึกษาที่ทันสมัยเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถพิเศษของผู้เรียนทุกระดับ  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

12) ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเทียบกับประชากรกลุ่มอายุ 
12-14 ปี (สารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563) 

ร้อยละ 100 
 

16.โครงการส่งเสริมภาคเอกชนจัดตั้งสถานศึกษาที่ทันสมัยเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถพิเศษของผู้เรียนทุกระดับ 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

13) สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(สามัญศึกษา+อาชีวศึกษา) อายุ 15-17 ปี ต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ 15-17 ปี (สารสนเทศทางการ
ศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 

ร้อยละ 85 
 

17.พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ศธภ.9 

14) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-
59 ปี 

ร้อยละ 10.9 
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ตาราง ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  โครงการรองรับแผนแม่บทฯ แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (โครงการหลัก 4) 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

15) ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 60 1.โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 9 

ศธภ.9/ศธจ.ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

  2.โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  3.โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา  ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  4. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  5.โครงการการพัฒนาโครงงานสิ่งแวดล้อมศึกษา  ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  6.โครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนจิตส านึกรักษาความ
สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  7.งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพฯ ศธภ.9 
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ตารางท่ี 6 เป้าหมาย และตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการรองรับแผนแม่บทฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

16) จ านวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา (ภาคีเครือข่ายได้แก่ ภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม ภาคเอกชน ภาควิชาการ และ
ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

อย่างน้อยจังหวัด
ละ  

1 ภาคีเครือข่าย 

1.โครงการแจ้งผลการเข้าเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม           
ด้วยบริการระบบ SMS (วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี) 

ศธภ.9/ศธจ.จันทบุรี /วท.จันทบุรี 

  2.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา สพม.จันทบุรี-ตราด  

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

  3.การพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  4.ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  5.โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA2022) 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  6.โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาเชิงบูรณาการ 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  7.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  8.โครงการพัฒนา กศน.ต าบล สู่ กศน.ต าบล 5 ดีพรีเมี่ยม ศธภ.9/ศธจ.ตราด 

  9.โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  

ศธภ.9 /ศธจ.ปราจีนบุรี 
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เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

  10.โครงการชมรมวิชาการ ศธภ.9 /ศธจ.ปราจีนบุรี 

  11.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ศธภ.9 /ศธจ.ปราจีนบุรี 

  12.โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศธภ.9 /ศธจ.ปราจีนบุรี 

  13.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(PBBS)  
ของหน่วยงานและสถานศึกษา  

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  14.โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  15.โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบโดยยึดพื้นฐาน ครูดีวิถีสระแก้ว 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  16.โครงการการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

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

  18.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลงาน 
(PBBS) 6 

ศธภ.9/ศธจ.สระแก้ว 

  19.การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติระดับภาค 

ศธภ.9 

  20.พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค ศธภ.9 

  21.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม ITA ศธภ.9 
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เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 - 2570 

ชุดโครงการรองรับแผนแม่บทฯ ผู้รับผิดชอบ 

  22.จัดท าฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพ้ืนที่ 
SDG 

ศธภ.9 

  23.การค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพ้ืนที่ผ่านการด าเนินงาน
ตามโจทย์บริบท ในพ้ืนที่ 

ศธภ.9 

  24.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการฯ 

ศธภ.9 

  25.ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ศธภ.9 

  26.ตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ฯ 

ศธภ.9 
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บทที่ 5 
การน าแผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  

 (พ.ศ.2566 – 2570) ไปสู่การปฏิบัต ิ

1.กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
   แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 - 2570 จัดท าขึ้นเพ่ือ
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผน
ระดับที่  3 ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) โดยได้มี
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสภาวการณ์ และบริบท ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ร่างกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี                
ที่เก่ียวข้อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ได้แก่ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบาย
รัฐบาลด้านการศึกษา แนวทางการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งประมวลข้อมูลพ้ืนฐาน และผลการจัด
การศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาและจัดท าแผนระดับหน่วยงานแปลงสู่การปฏิบัติ โดยแผนพัฒนาการศึกษากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 - 2570 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ                    

ในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

  กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 - 2570   
สู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายนั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ     
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะร่วมขับเคลื่อน ฯ 
และถ่ายทอดสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ลงสู่แผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด แผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ซึ่งในการ
ขับเคลื่อนฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ควรจะต้องมีการสร้างการสื่อสารให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับรู้
เข้าใจที่ชัดเจนในยุทธศาสตร์ฯ โดยผ่านกลใกและเครื่องมือที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ         
ในภูมิภาค ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค
หรือจังหวัด และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงฯ ในระดับภูมิภาคหรือ
จังหวัด โดยคณะกรรมการฯ ควรให้ความส าคัญกับการใช้แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ เพ่ือเป็นกรอบ   
ในการก าหนดแผนพัฒนาการศึกษา ในระดับภาคต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงไปสู่การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาในระดับจังหวัด ต่อไป 
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2) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริม
สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทในจังหวัด โดยคณะกรรมการฯ ควรให้ความส าคัญ
กับการใช้แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ควบคู่กับแผนระดับต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด และการพิจารณาเสนอแนะการ
จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในจังหวัด 

3) คณะท างานประชาคมการศึกษาภาค (REC) ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
แต่งตั้งตามประกาศส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประชาคมการศึกษาภาค 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564 โดยแต่งตั้งจากผู้แทน ประชาคม
การศึกษาจังหวัด (PEC)  มีบทบาทด้านการบูรณาการการจัดการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตตรวจ
ราชการที่ 9 ให้เป็นเอกภาพ  โดยใช้หลักการประสานนโยบาย ประสานทรัพยากร และประสาน
กิจกรรมของหน่วยงานที่จัดการศึกษา ในระดับภาคทุกกระทรวงให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เพ่ือเป็นกลไกใน
การท างานในระดับพ้ืนที่ ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 อย่างมีประสิทธิภาพ  ด าเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค ให้ เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ ทิศทางการจัดการศึกษาในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ให้มีความเป็นเอกภาพสามารถตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงาน                 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4) การจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดในพ้ืนที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9    
โดยแต่ละจังหวัดได้มีการด าเนินการ ดังนี้  
 4.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  
  ด าเนินการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดจันทบุรี โดยใช้ชื่อว่า “C-PEC : 
Chanthaburi Provincial Education Community”  และได้แต่ งตั้ งคณ ะท างานบู รณาการ
ประชาคมการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ตามค าสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 85/2563 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 
มีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นที่ปรึกษาและประธานคณะท างาน ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วม
เป็นคณะท างาน เพ่ือสานฝัน “เด็กจันท์ดี มีปัญญา พ่ึงพาตนเองได้” โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  1) บูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นเอกภาพ โดยใช้
หลักการประสานนโยบาย ประสานทรัพยากรและประสานกิจกรรมของหน่วยงานที่จัดการศึกษาใน
จังหวัด ทุกกระทรวงให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เพ่ือเป็นกลไกในการท างานในระดับพื้นที่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ด าเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนทิศทางการจัดการศึกษาของจังหวัดและมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
  3) รายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัด และมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4) ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการศึกษา ตามที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจันทบุรีมอบหมาย 
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4.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดได้จัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดตราด 

ชื่อ Trat PEC ตามค าสั่งจังหวัดตราด ที่ 167/2563 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน    
บูรณาการประชาคมการศึกษาจังหวัดตราด และน าแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 โครงการหลักของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยได้ด าเนินการจัดตั้ง
ประชาคมการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้ 
    1) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานทางการศึกษาที่    
จัดการศึกษาทุกระดับทุกสังกัดในจังหวัดตราด 
    2) เชิญประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการเข้าร่วมประชุมโครงการ
สัมมนาแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดระหว่างประชาคมการศึกษาจังหวัดกับองค์คณะบริหาร
การศึกษาจังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้ และระดมความคิดหาจุดเด่น   
และจุดที่ต้องพัฒนา 
    3) จัดท า(ร่าง) ค าสั่งจังหวัดตราด เรื่อง แต่งตั้งคณะท างนประชาคม
การศึกษาจังหวัดตราดโดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานคณะท างาน หัวหน้าหน่วยงานการศึกษาทุก
ระดับทุกสังกัดในจังหวัดตราดเป็นคณะท างาน และมีรองศึกษาธิการจังหวัดเป็นคณะท างานและ
เลขานุการ ทั้งนี้ ค าสั่งดังกล่าวลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตราด 
     4) แจ้งค าสั่งจังหวัดตราด เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประชาคม
การศึกษาจังหวัดตราดให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

4.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก  
                     ประชาคมการศึกษาจังหวัดนครนายก ชื่อ Nakorn Nayok PEC ตามค าสั่ง 

จังหวัดนครนายก ที่ 25/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบูรณาการ
ประชาคมการศึกษาจังหวัดนครนายก และคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครนายก 
ร่วมกันก าหนดโครงการหลัก โครงการรอง เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม 
ของหน่วยงานและสถานศึกษา ในจังหวัดนครนายก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
มีกระบวนการจัดตั้งประชาคมการศึกษาจังหวัดนครนายก ดังนี้ 

   1) ขอความเห็นจากคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
เพ่ือเสนอชื่อพิจารณากลั่นกรององค์คณะบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะท างานและคณะกรรมการประชาคม
การศึกษาจังหวัดนครนายก 

   2) เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประชาคมการศึกษาจังหวัด
นครนายกและคณะกรรมการประชาคมการศึกษาจังหวัดนครนายก  ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดนครนายก เพ่ือให้ความเห็นชอบ  

   3) เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประชาคมการศึกษาจังหวัดนครนายก
และคณะกรรมการประชาคมการศึกษาจังหวัดนครนายก ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเพ่ือลงนาม 

4.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดตั้งประชาคมการศึกษา

จังหวัดปราจีนบุรี ชื่อ Prachin Buri PEC ตามค าสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่  1959/2560 ลงวันที่  11 
กรกฎาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จัดท าโครงการหลัก 
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โครงการรอง  มาจากข้อเสนอของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษาและเสนอให้ประชาคม
การศึกษาจังหวัดได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเติมเต็มเพ่ือให้สามารถน าโครงการหลัก/รองไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

1) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ทางการศึกษาที่จัด
การศึกษาทุกระดับทุกสังกัดในจังหวัดปราจีนบุรี  

2) เชิญประชุมหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือรับทราบแนวทางในการ
จัดตั้งประชาคมการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และร่วมกันก าหนดบทบาท หน้าที่ ขอบข่าย
ความรับผิดชอบ 

3) จัดท า(ร่าง) ค าสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ประชาคมการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเป็นประธานหัวหน้าหน่วยงานทาง
การศึกษาทุกระดับทุกสังกัดในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นคณะท างาน และมีรองศึกษาธิการจังหวัดเป็น
คณะท างานและเลขานุการ ทั้งนี้ ค าสั่งดังกล่าวลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

4) แจ้งค าสั่งจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประชาคม
การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

4.5 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้จัดตั้ งประชุมคณะท างาน

ประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแก้วชื่อ Sakaeo PEC ตามประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือจัดท า
โครงการหลัก โครงการรอง ของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยด าเนินการจัดตั้งประชาคมตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ทางการศึกษาที่จัด
การศึกษาทุกระดับทุกสังกัดในจังหวัดสระแก้ว  

   2) เชิญประชุมหน่วยงานทางการศึกษาเพ่ือรับทราบแนวทางในการ
จัดตั้งประชาคมการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น       

   3) แต่งตั้งคณะท างานประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยมี
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกสังกัดในจังหวัด
สระแก้ว เป็นคณะท างาน และมีรองศึกษาธิการจังหวัดเป็นคณะท างานและเลขานุการ  โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดสระแก้วเป็นผู้ลงนามประกาศแต่งตั้ง  

   4) แจ้งคณะท างานประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแก้วทราบ  
     5) สนับสนุนงบประมาณด าเนินการจัดการประชุมคณะท างาน
ประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว 

5) แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 เป็นเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยยึดสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนา ส าหรับใช้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน             
เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการระหว่างหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือการจัดท าแผนงาน/
โครงการในการขอจัดตั้งและการบริหารงบประมาณตามบทบาทหน้าที่และบริบทของพ้ืนที่ 
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2. แนวทางการการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มภาคตะวันออก 2 ปี พ.ศ. 2566 - 2570  
1. ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตามบริบทและความ

ต้องการของพ้ืนที่ ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมไปถึงน ากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับ
ภาค ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัด 

2. การสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด                
ที่มีความเป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทางการศึกษาร่วมกันในจังหวัด เสริมบทบาท
ประชาคมการศึกษาจังหวัด (PEC) และประชาคมการศึกษาระดับภาค (REC) ที่สอดคล้องกับแผน
แม่บทประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ แนวทางส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สร้างกลไกการพัฒนาระดับ
พ้ืนที่ที่ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น ส่งเสริมบทบาท
ของส านักงานศึกษาธิการภาค ในการเป็นพ่ีเลี้ยง หรือ coach ช่วยเหลือ สอดคล้องกับแผนแม่บท
ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต แนวทางส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุน
ด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัด  

4. การด าเนินการตามโครงการหลักโครงการรองของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 มีการลงนามประกาศแต่งตั้งประชาคมการศึกษาระดับภาค ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ดังนี้ ประการแรก บูรณาการการจัดการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตตรวจราชการที่ 9 ให้
เป็นเอกภาพ โดยใช้หลักการประสานนโยบาย ประสานทรัพยากร และประสานกิจกรรมของหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษาในระดับภาคทุกกระทรวงให้เป็นรูปธรรมชัดเจน เพ่ือเป็นกลไกในการท างานในระดับ
พ้ืนที่ ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 อย่างมี
ประสิทธิภาพประการที่สอง ด าเนินการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ทิศ
ทางการจัดการศึกษาในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ ให้มีความเป็นเอกภาพสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประการสุดท้ายรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนา
ด้านการศึกษาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
ก าหนด ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับโครงการหลักของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9  

5. การติดตามผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการจังหวัด เพ่ือจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ การติดตามประเมินผล ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทประเด็นที่ 
12 การพัฒนาการเรียนรู้ แนวทางพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนา 
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3 กรอบแนวคิดในการติดตาม 
จากผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในระดับกลุ่มจังหวัด                       

(พ.ศ. 2563 – 2565) สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาระดับภาค ปี พ.ศ. 2566 - 2570 - 2570 ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทาง
และกระบวนการส าคัญ ดังนี้  

 1) จัดท าแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  

2) ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่นโยบายที่ เกี่ยวข้อง พร้อมประชุม
คณะกรรมการติดตามแผน เพ่ือจัดท า กรอบแนวคิด เครื่องมือ ประเด็นการติดตาม  

3) ด าเนินการ ออกติดตามแผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
พ.ศ. 2566 – 2570 ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ตามปฏิทินที่ได้ก าหนดไว้ 

4) สรุปผลการออกออกติดตามแผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
พ.ศ. 2566 – 2570ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยสรุปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ดังนี้ 
   1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 – 2570  

2. เพ่ือศึกษาผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่านประชาคมการศึกษาจังหวัด 

3. เสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2  
พ.ศ. 2566 – 2570  

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค เน้นการ
ติดตามระดับพ้ืนที่ (Area) เป็นหลักภายใต้ความสอดคล้องกับ Agenda และ Function โดยจะเป็นการ
ติดตาม เกี่ยวกับความสอดคล้องของทิศทางการพัฒนา ปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ระดับจังหวัด และ
ระดับหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
ของหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 



 

คณะผู้จัดท ำ   

  
1. นำยพงษ์พิศำล  ชินส ำรำญ    รองศึกษำธิกำรภำค 8                     

                                                  ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำค  9 

2. นำงจันทรำ  เกียรติลุนสงฆ์  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำ  เนื้อหา                            
3. นำยสัจจำ   จุ่นบุญ           นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  เนื้อหารายละเอียด      
4. นำงสำวทัศนีย์  ช่ำงชุบ     นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  เนื้อหารายละเอียด               
5. นำงสำวสุภำภรณ์  นฤภัย      นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  เนื้อหาและรูปเล่ม   
 
 
หน้าปกแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ปี 2566-2570 
                              จ านวน 112 หน้า 
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