
 



ค ำน ำ 

 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องการกับการด าเนินงานของโครงการ  รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์               
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วม          
ในการด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูล
ส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ            
ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลสภาพ

ทั่วไป และข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จากบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 และส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเป็นอย่างดี ส่งผลให้รายงานมีความสมบูรณ์และมีความทันสมัย ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 หวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะสร้างประโยชน์ให้กับบุคลากรส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 ได้น าไปปรับใช้และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนโยบายให้กับผู้บริหาร และก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และขยายผลไปยังหน่วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัด ได้พัฒนาการศึกษา

ในทิศทางท่ีมคีวามสอดคล้องและเชื่อมโยงกันภายใต้บริบทที่มี ความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงอัตราก าลังโครงสร้างของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

 
 
 
 

ประเภท
ต าแหน่ง/ 

ระดับ
ต าแหน่ง 

บริหาร อ านวยการ วิชาการ ทั่วไป 

รวม สูง ต้น สูง ต้น ทว ชช ชพ ชก/
ชพ 

ปก/
ชก/
ชพ 

ชก ปก/
ชก 

ปก ทพ อว ชง ปง/
ชง 

อัตราก าลัง - - - - - - 6 - - - 22 - - - - - 29 

จ านวน
(คน) 

- 1 - - - - 6 - - - 3/7 - - - - - 17 

ประเภท พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างชั่วคราว 

อัตราก าลัง 1 5 

จ านวน(คน) 1 5 

รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่  

ศึกษาธิการภาค 9 
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 อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ตามค าสั่ง คสช. ที่ 19/2560 ข้อ 5 ลว. 3 เมษายน 2560 

(1) ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
     ทิศทางการด าเนินงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ 
     การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคล       
     และชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ข้อ 3 (1) เป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ      
     ภูมิภาคหรือจังหวัดของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
(2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
(3) ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์   
     ของกระทรวงศกึษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับ 
     พ้ืนที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

โครงสร้างองค์กรส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
         

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   1. กลุ่มอ านวยการแยกเป็น ข้าราชการ 4 คน พนักงานราชการ 1 คน พนักงานจ้างเหมาบริการ 5 คน  

2. รวมบุคลากรทั้งหมด 23 คน (แยกเป็น ข้าราชการ 17 คน พนักงานราชการ 1 คน                               
พนักงานจ้างเหมาบริการ 5 คน) 

  3. ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
 

ศึกษาธิการภาค 9

ศึกษาธิการจังหวัด
ปราจีนบุรี

ศึกษาธิการจังหวัด
นครนายก

ศึกษาธิการจังหวัด
สระแก้ว

ศึกษาธิการจังหวัด
จันทบุรี

ศึกษาธิการจังหวัด
ตราด

ศึกษาธิการภาค 9

(1)

กลุ่มอ านวยการ

(10)

กลุ่มยุทธศาสตร์
การศึกษา

(4)

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

(3)

กลุ่มพัฒนา
การศึกษา

(1)

กลุ่มตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผล

(4)
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2564 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

วิสัยทัศนอ์งค์กร 
“สร้างเอกภาพเชิงยุทธศาสตร์ เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม เพ่ือความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา” 

ค่านิยมองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร 
ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย  ให้เกียรติ  เป็นมิตร  จิตอาสา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานรองรับเศรษฐกิจและพ้ืนที่ชายแดน 
3. หน่วยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ จัดการศึกษาทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมและเป็นธรรม 
5. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ

ส่งเสริมการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
6. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
 
 

รักองค์กร 

ซื่อสัตย์สุจริต 

อุทิศเวลา 
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โครงการที่ด าเนินการปีงบประมาณ 2564 

 

ตารางท่ี 2 แสดงโครงการที่ด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ 2564  
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 2564 
 จ านวนสถานศึกษา 
ตารางที่ 3  จ านวนสถานศึกษาในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2564 

สังกัด จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว รวม 
 

รวมท้ังสิ้น (แห่ง) 395 213  311  485 518 1,922  

1. กระทรวงศึกษาธิการ 248 142  191  294 305 1,180  

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 211 124  143  253 278 1,009  

   1) สพป.1 80 106  131  119 145 581  

   2) สพป.2 106 -  -    113 118 337  

   3) สพม. 23 16  11  19 14 83  

   4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 2  1  1 1 6  

   5) โรงเรียนโสตศึกษา - -  -    1 - 1  

   6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48  1 -  -    - - 1  

1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 20 8  38  27 13 106  

   1) ในระบบ 20 8  15  27 9 79  

   2) นอกระบบ - -  23  - 4 27  

1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 7 3  6  7 5 28  

   1) อาชีวศึกษาภาครัฐ 4 3  3  4 3 17  

   2) อาชีวศึกษาภาคเอกชน 3 -  3  3 2 11  

1.4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 10 7  4  7 9 37  

2. ส่วนราชการอื่น 147 71 120 191 213 742  

2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม (อว.) 5 1  6  3 4 19  

   1) โรงเรียนสาธิต 1 -  - - 1  

   2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล 3 -  2  3 3 11  

   3) วิทยาลัยชุมชน - 1  2  - 1 4  

   4) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุร ี 1 -  1  - - 2  

2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (โรงเรียน ตชด.) 6 2  -    - 8 16  

2.3 กระทรวงมหาดไทย (มท.) 133 67  110  186 200 696  

1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น        

   1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 123 64  107  171 181 646  

   1.2) โรงเรียนเทศบาล 10 2  3  9 8 32  

   1.3) โรงเรียนสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวดั - -  -    6 11 17  

   1.4) โรงเรียนกีฬาจังหวดัตราด - 1  -    - - 1  

2.4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - 1  1  1 1 4  

2.5 กระทรวงกลาโหม - -  2  - - 2  

2.6 กระทรวงสาธารณสุข : ว.พยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี,ศพด.ว.พยาบาล 2 -  -    1 - 3  

2.7 กระทรวงวัฒนธรรม : วิทยาลัยนาฏศลิป์จนัทบุรี  1 -  -    - - 1  

2.8 กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา    1  -  1  

อ้างอิงข้อมูลจากสารสนเทศดา้นการศึกษา 2564  ณ ตุลาคม 64 
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 จ านวนนักเรียน/นักศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2564 

สังกัด จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว รวม 
 

รวมท้ังสิ้น (คน) 108,588 43,308 55,747 97,061 108,607 413,311  

1. กระทรวงศึกษาธิการ 84,846 39,516 42,072 80,915 90,637 337,986  

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.)  58,538  30,507   28,633  50,073  64,817  232,568  

    1) สพป.1  18,495  20,336   18,992  19,353  28,496  105,672  

    2) สพป.2  21,009   -   -    15,554  21,118  57,681  

    3) สพม.  18,164   9,701   9,482  14,673  14,923  66,943  

    4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ  307   470   159  263  280  1,479  

    5) โรงเรียนโสตศึกษา  -   -   -    230  -    230  

    6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุร ี  563   -   -      -    563  

1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  17,498  3,803 5,942 24,424 11,024 1,216,433  

    1) ในระบบ  17,498   3,803   5,942  24,424  10,937  2,019,555  

    2) นอกระบบ  -   -   -    -  87  3,701,124  

1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  5,488  2,791 5,074 5,019 7,617 7,169,680  

    1) อาชีวศึกษาภาครัฐ  4,637  2,791 3,665 2,803 7,022 14,233,688  

    2) อาชีวศึกษาภาคเอกชน  851  - 1,409 2,216 595 28,409,695  

1.4 ส านักงาน (กศน.)  3,322  2,415 2,423 1,399 7,179 16,738  

2. ส่วนราชการอื่น 23,742 3,792 13,675 16,146 17,970 75,325  

2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม (อว.)  10,677  185 10,763 4,418 1,263 27,306  

    1) โรงเรียนสาธิต  433  - - - - 433  

    2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล  9,983  - 1,252 4,418 987 16,640  

    3) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  -  - 5,994 - - 5,994  

    4) วิทยาลัยชุมชน  -  185 1,377 - 276 1,838  

    5) หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี  261  - - - - 261  

2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (โรงเรียน ตชด.) 664 138 - - 862 1,664  

2.3 กระทรวงมหาดไทย (มท.)  11,203  3,439 1,541 11,448 15,820 43,451  

1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น        

   1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5,769  2,089 51 5,100 5,376 18,385  

   1.2) โรงเรียนเทศบาล  5,434  1,218 1,490 4,241 4,747 17,130  

   1.3) โรงเรียนสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวดั - - 0 2,107 5,697 7,804  

   1.4) โรงเรียนกีฬาจังหวดัตราด - 132 0 - - 132  

2.4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - 30 25 55 25 135  

2.5 กระทรวงกลาโหม - - 1,140 - - 1,140  

2.6 กระทรวงสาธารณสุข : ว.พยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ,ศพด.ว.พยาบาล 639 - 0 225 - 1,140  

2.7 กระทรวงวัฒนธรรม : วิทยาลัยนาฏศลิปจนัทบุรี 559 - 0 - - 864  

2.8 กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา - - 206 -  559  

อ้างอิงข้อมูลจากสารสนเทศดา้นการศึกษา 2564  ณ ตุลาคม 64 
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ตารางท่ี 5 จ านวนครู/ผู้สอนรายจังหวัดในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2564 

สังกัด จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว รวม 
 

รวมท้ังสิ้น (คน) 6,058 2,855 4,500 6,342 7,135 26,890  

1. กระทรวงศึกษาธิการ 4,516 2,520 3,638 5,334 5,672 21,680  

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  3,303   1,867   3,056  3,575  4,603  16,404  

   1) สพป.1  1,051   1,264   1,528  1,368  1,920  7,131  

   2) สพป.2  1,176   -     1,021  1,206  1,729  5,132  

   3) สพม.  996   545   483  842  925  3,791  

   4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ  35   58   24  45  29  191  

   5) โรงเรียนโสตศึกษา  -     -     -    114  -    114  

   6) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จ.จันทบุร ี  45   -     -    -  -    45  
1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  821  260 336 1,220 589 3,226  

   1) ในระบบ  821   260   336  1,220  580  3,217  

   2) นอกระบบ  -     -     -    -  9  9  

1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  269  222 186 385 240 1,302  

   1) อาชีวศึกษาภาครัฐ  219  222 132 327 199 1,099  

   2) อาชีวศึกษาภาคเอกชน  50  - 54 58 41 203  

1.4 ส านักงาน (กศน.)  123  171 60 154 240 748  

2. ส่วนราชการอื่น 1,542 335 862 1,008 1,463 5,210  

2.1 (อว.)  771  38 441 127 187 1,564  

   1) โรงเรียนสาธิต  47  - 122 - - 169  

   2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล  715  - 165 127 104 1,111  

   3) สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน - - 154 - - 154  

   4) วิทยาลัยชุมชน  -    38  - 83 121  
   5) ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธมณฑลจันทบุร ี  9  - - - - 9  

2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (โรงเรียน ตชด.) 69 21 - - 97 187  

2.3 กระทรวงมหาดไทย (มท.)  563  266 83 851 1,172 2,935  

1) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น      1,172  1,172  

   1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  306  193 - 419 571 1,489  

   1.2) โรงเรียนเทศบาล  257  58 - 295 246 856  

   1.3) โรงเรียนสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวดั - - - 137 355 492  

   1.4) โรงเรียนกีฬาจังหวัดตราด - 15 - - - 15  
2.4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ - 10 7 5 7 29  

2.5 กระทรวงกลาโหม - - 331 - - 331  

2.6 กระทรวงสาธารณสุข : ว.พยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ,ศพด.ว.พยาบาล 68 - - 25 - 93  

2.7 กระทรวงวัฒนธรรม : วิทยาลัยนาฏศลิปจนัทบุรี 71 - - - - 71  

2.8 กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา - - 20 - - 20  
อ้างอิงข้อมูลจากสารสนเทศดา้นการศึกษา 2564  ณ ตุลาคม 64 
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 สัดส่วนนักเรียน/นักศึกษา ต่อห้องเรียน 
ตารางที่ 6  สัดส่วนผู้เรียนต่อห้องเรียนแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2564 
 

หน่วยงาน/จังหวัด 
จ านวนนักเรียน/

นักศึกษา 
จ านวนห้องเรียน สัดส่วนนักเรียน : ห้องเรียน 

ศธภ. 9 413,311 18,985 22 : 1 
จันทบุรี 108,588 4,801 23 : 1 
ตราด 43,308 1,932 22 : 1 
นครนายก 55,747 2,576 21 : 1 
ปราจีนบุรี 97,061 4,543 21 : 1 
สระแก้ว 108,607 5,133 21 : 1 

  
 สัดส่วนนักเรียน/นักศึกษา ต่อครู 
ตารางที่ 7  สัดส่วนนักเรียนต่อครูแต่ละจังหวัดในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีการศึกษา 2564 

  

หน่วยงาน/จังหวัด 
จ านวนนักเรียน/

นักศึกษา 
จ านวนครู/ผู้สอน สัดส่วนนักเรียน : ครู 

ศธภ. 9 413,292 26,890 15 : 1 
จันทบุรี 108,588 6,058 18 : 1 
ตราด 43,308 2,855 15 : 1 
นครนายก 55,747 4,500 12 : 1 
ปราจีนบุรี 97,061 6,342 15 : 1 
สระแก้ว 108,588 7,135 15 : 1 

 

 อัตราการออกกลางคันของนักเรียน  
ตารางที่  8  นั ก เ รี ยนออกกลางคัน ใน พ้ืนที่ รั บผิ ดชอบส านั ก งานศึ กษาธิ การภาค 9 ปีการศึ กษา  2564  
(เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ) 

จังหวัด จ านวนนักเรียน นักเรียนออกกลางคัน  
จันทบุรี 84,846 412 0.49 
ตราด 39,516 385 0.97 
นครนายก 42,072 3 0.01 
ปราจีนบุรี 80,915 391 0.48 
สระแก้ว 90,637 29 0.03 

รวม 337,986 1,220 0.36 
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 อัตราส่วนนักเรียนที่ศึกษาสายสามัญต่อสายอาชีพ  
ตารางที่ 9 อัตราการเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและแสดงสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่อสายอาชีพ ปี
การศึกษา 2564 

จังหวัด 

จ านวนผู้จบ จ านวน 
  

ร้อยละ 
  
  

เรียนต่อประเภท 
  

ม. 3  ผู้เรียนต่อ สัดส่วนสายสามัญ 

ปีการศึกษา ปีการศึกษา 
สาย

สามัญ 
สายอาชีพ 
(ปวช.1) 

ต่อสายอาชีพ 

2563 2564 (คน) (คน)       

ศธภ.9 14,304 12,379 87.54 8,340 4,039 67  33 

จันทบุรี 5,385 5,213 96.81 3,745 1,468 72 : 28 
ตราด 2,501 2,207 88.24 1,447 760 66 : 34 
นครนายก 1,592 1,516 95.23 1,403 113 93 : 7 
ปราจีนบุรี n/a n/a n/a n/a n/a n/a : n/a 
สระแก้ว 4,826 3,443  71.34 1,745 1,698 51 : 49 

       (ที่มา: ข้อมูลสารสนเทศด้านการศกึษา ปี 2564 ศธภ.9)  

 
 
 ดัชนีความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
ตารางท่ี 10 แสดงการจัดล าดับดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) จ าแนกดัชนีย่อยและจังหวัด 

 
จังหวัด สุขภาพ การ 

ศึกษา 
ชีวิต 

การงาน 
รายได้ ที่อยู่

อาศัย 
ครอบครัว การ

คมนาคม 
การมีส่วน

ร่วม 
ดัชนี HAI 

อันดับ ค่าดัชน ี
จันทบุรี 0.5463 0.4776 0.7227 0.5820 0.8551 05513 0.7693 0.5544 30 0.6208 
ตราด 0.6962 0.4787 0.7343 0.5320 0.7812 0.6650 0.7704 0.6015 11 0.6487 
นครนายก 0.4617 0.5920 0.7175 0.5824 0.8961 0.5494 0.7408 0.5486 27 0.6235 
ปราจีนบุรี 0.6200 0.5177 0.7411 0.6300 0.8765 0.5177 0.6649 0.5746 18 0.6336 
สระแก้ว 0.5857 0.3329 0.6385 0.4513 0.9280 0.5588 0.9330 0.5541 64 0.5703 

                                                                            ที่มา: ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2562 (http://www.nesdb.go.  



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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ส่วนที่ 2  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 มีค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี้ 
ตารางท่ี 11 ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เฉลี่ยรวม

ทุกวิชา 2561 2562 2563 เฉลี่ยรวม 2561 2562 2563 เฉลี่ยรวม 2561 2562 2563 เฉลี่ยรวม 2561 2562 2563 เฉลี่ยรวม 

ประเทศ 55.9 49.07 56.20 53.72 39.24 34.42 43.55 39.07 37.50 32.90 29.99 33.46 39.93 35.55 38.78 38.09 41.09 

ศธภ.9 56.67 49.77 56.70 54.38 38.72 33.89 43.38 38.66 37.87 33.17 29.56 33.53 39.93 35.4 38.39 37.91 41.12 

จันทบุรี 59.3 52.02 60.64 57.32 42.12 37.63 50.11 43.29 42.42 36.14 33.71 37.42 41.63 37.96 41.09 40.23 44.56 

ตราด 59.46 51.89 59.46 56.94 40.36 34.43 45.31 40.03 40.58 35.23 30.52 35.44 42.06 36.72 39.98 39.59 43.00 

นครนายก 55.54 48.69 54.26 52.83 37.65 32.29 39.05 36.33 37.50 32.38 28.66 32.85 39.26 34.67 37.05 36.99 39.75 

ปราจีนบุรี 55.72 49.21 56.68 53.87 38.47 33.78 44.50 38.92 35.17 31.8 29.14 32.04 39.21 34.57 38.49 37.42 40.56 

สระแก้ว 54.49 47.81 54.16 52.15 35.66 30.99 39.07 35.24 35.22 31.13 26.97 31.11 38.44 33.54 36.5 36.16 38.67 
 

 จากตารางที่ 11 แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา  2561-2563 สรุปได้ดังนี้  
 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ น ส่วนจังหวัดจันบุรี
และจังหวัดตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา ปราจีนบุรีมีค่าเฉลี่ยสุงกว่าระดับประเทศในปี 2562-2563 ส่วนนครนายกและสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  

  2) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง 3 ปี เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี 
ตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดที่เหลือมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศ (ยกเว้นจังหวัดปราจีนบุรีมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในปี 2563)  

  3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ (ยกเว้นปีการศึกษา 2563 ต่ ากว่าระดับประเทศ) เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่า
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรี ตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมี
แนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ และ  
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  4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแก้วมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
ตารางท่ี 12 ค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 จากตารางที่ 12 แสดงค่าสถิติพื้นฐานภาพรวม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 สรุปได้ดังนี้  
1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบท้ัง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง

กว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา ส่วนปราจีนบุรีปีการศึกษา 2563 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา                  ค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง  
2 )  ภ า ษ า อั ง ก ฤษ  พบ ว่ า  ศ ธภ . 9  มี ค่ า ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย ร ว ม ต่ า ก ว่ า ร ะ ดั บ ป ระ เ ทศ  เ มื่ อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ทั้ ง  3  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  ค่ า ค ะ แ น น เ ฉ ลี่ ย จ ะ มี แ น ว โ น้ ม เ พิ่ ม ขึ้ น  

ส่วนจังหวัดจันทบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
3) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบท้ัง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีค่าคะแนน

เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง และ  
4) วิทยาศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบท้ัง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ย

สูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
ตารางที่ 13 ค่าสถิติพื้นฐานภาพรวม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

รายการ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  

เฉลี่ยรวม
ทุกวิชา 

2561 2562 2563 เฉลี่ยรวม 2561 2562 2563 เฉลี่ยรวม 2561 2562 2563 เฉลี่ยรวม 2561 2562 2563 เฉลี่ยรวม  

ประเทศ 54.42 55.14 54.29 54.62 29.45 33.25 34.38 32.36 30.04 26.73 25.46 27.41 36.1 30.07 29.89 32.02 36.60 

ศธภ.9 54.00 54.56 54.21 54.26 28.43 32.15 34.28 31.62 29.25 25.77 24.88 26.63 35.46 29.71 29.58 31.58 36.02 

จันทบุรี 57.19 57.18 58.74 57.70 29.94 34.58 38.92 34.48 32.4 28.26 28.61 29.76 37.18 30.58 31.93 33.23 38.79 

ตราด 55.73 57.06 54.51 55.77 28.89 32.78 33.2 31.62 30.68 27.51 24.64 27.61 36.14 30.37 29.29 31.93 36.73 

นครนายก 52.99 54.03 51.53 52.85 28.58 31.63 32.75 30.99 28.94 25.42 24.86 26.41 35.1 29.37 29.14 31.20 35.36 

ปราจีนบุรี 53.15 53.49 54.93 53.86 28.1 32.07 35.13 31.77 27.96 24.7 24.49 25.72 34.83 29.6 29.47 31.30 35.66 

สระแก้ว 51.46 52.43 53.12 52.34 26.99 29.99 31.77 29.58 26.95 23.94 22.89 24.59 34.25 28.93 28.47 30.55 34.27 
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รายการ 
ภาษาไทย  สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ 

เฉลี่ยรวม
ทุกวิชา 

2561 2562 2563 
เฉลี่ย
รวม 

2561 2562 2563 
เฉลี่ย
รวม 

2561 2562 2563 
เฉลี่ย
รวม 

2561 2562 2563 
เฉลี่ย
รวม 

2561 2562 2563 
เฉลี่ย
รวม 

 

ประเทศ 47.31 42.21 44.36 44.63 35.16 35.7 35.93 35.60 31.41 29.2 29.94 30.18 30.72 25.41 26.04 27.39 30.51 29.2 32.68 30.80 33.72 

ศธภ.9 46.47 41.59 43.67 43.91 34.86 35.48 35.60 35.31 30.49 28.05 28.78 29.11 30.82 25.6 25.12 27.18 30.27 28.88 32.21 30.45 33.19 

จันทบุรี 47.35 42.3 44.11 44.59 35.17 35.96 36.15 35.76 31.33 28.77 30.29 30.13 31.79 25.62 26.36 27.92 30.37 28.9 32.94 30.74 33.83 

ตราด 47.87 44.29 44.50 45.55 35.15 36.57 35.57 35.76 31.70 29.58 29.6 30.29 31.37 25.75 25.38 27.50 30.17 29.17 32.88 30.74 33.97 

นครนายก 47.44 43.07 44.87 45.13 35.56 36.96 35.98 36.17 35.65 33.33 31.62 33.53 41.68 36.6 28.82 35.70 32.95 32.13 34.17 33.08 36.72 

ปราจีนบุร ี 46.58 41.32 43.35 43.75 35.15 35 35.01 35.05 29.47 26.58 28.07 28.04 28.31 23.03 24.15 25.16 29.99 27.94 31.75 29.89 32.38 

สระแก้ว 44.13 38.96 42.44 41.84 33.59 33.98 35.35 34.31 26.68 24.5 25.75 25.64 24.86 20.66 22.38 22.63 28.7 27.48 30.42 28.87 30.66 

จากตารางที่ 13 แสดงค่าสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 สรุปได้ดังนี้  
 1) ภาษาไทย พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ตราดมีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา ส่วนจังหวัดจันทบุรีมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2561 และ 2562 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนน
เฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง  

2) สังคมศึกษาฯ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิ มขึ้น ส่วนจังหวัดจันทบุรี 
และนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 3) ภาษาอังกฤษ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายก
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง  

4) คณิตศาสตร์ พบว่า ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดล ง และ 5) วิทยาศาสตร์ พบว่า 
ศธภ.9 มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ากว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง ส่วนจังหวัดนครนายกมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศในทุกปีการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปีการศึกษาค่าคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโน้มลดลง 
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      ตารางที่ 14 ผลการทดสอบ V-NET ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ปีการศึกษา 2558   
ถึง พ.ศ. 2563 ระดับ ปวช. 3 จ าแนกรายจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  

 

 
จากตารางที ่14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. 3 เปรียบเทียบ

ปี 2563 กับค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 1) ค่าเฉลี่ยระดับภาค 38.97 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 2) 
จังหวัดจันทบุรี ค่าคะแนนเฉลี่ย 40.01 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3) จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
44.72 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 4) จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 36.10 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศ 5) จังหวัดปราจีนบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 40.32 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 6) จังหวัด
สระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 37.85 มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 

 
แผนภูมิที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศ กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด 

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป  

 2558  2559  2560  2561  2562 2563 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 43.83 37.93 41.60 41.63 43.63 38.73 
ค่าเฉลี่ยระดับภาค 42.82 37.45 41.27 41.46 43.00 38.97 

จันทบุรี 44.59 39.06 43.42 43.15 45.49 40.01 
ตราด 44.97 39.31 42.81 42.74 44.90 44.72 

นครนายก 42.18 37.30 40.33 40.73 41.40 36.10 
ปราจีนบุรี 41.97 36.44 40.66 40.55 42.00 40.32 

สระแก้ว 41.68 36.24 39.54 40.66 41.79 37.85 

43.83 42.82 44.59 44.97 42.18 41.97 41.68

37.93 37.45 39.06 39.31 37.30 36.44 36.24

41.60 41.27 43.42 42.81 40.33 40.66 39.54

41.63 41.46 43.15 42.74
40.73 40.55 40.66

43.63 43.00
45.49 44.90

41.40 42.00 41.79

38.73 38.97
40.01 44.72

36.10 40.32 37.85
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280.00

ระดับประเทศ ระดับภาค จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ผลการทดสอบ (V-NET) ระดับ ปวช. 3 ปี 2558 - 2563

2558 2559 2560 2561 2562 2563
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     ตารางท่ี 15 ผลการทดสอบ V-NET ความรู้ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ปีการศึกษา 2558   
ถึง พ.ศ. 2562  ระดับ ปวส. 2 จ าแนกรายจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
 

ประเทศ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
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 15 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส. 3 เปรียบเทียบ

ปี 2561 กับปี 2562 ปี 2562 1) ค่าเฉลี่ยระดับภาค 40.59 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2) จังหวัดจันทบุรี   
ค่าคะแนนเฉลี่ย 42.30 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3) จังหวัดตราด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 41.90 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
4) จังหวัดนครนายก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 40.26 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 5) จังหวัดปราจีนบุรี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 40.37 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 6) จังหวัดสระแก้ว มีค่าคะแนนเฉลี่ย 38.72 มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 

 
แผนภูมิที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวส. 2 

 

41.69 41.57 43.03 43.37 41.76 41.28 39.25

37.35 36.94 37.35 39.76 36.5 37.01 35.11
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ระดับประเทศ ระดับภาค จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ผลการทดสอบ (V-NET) ระดับ ปวส. 2 ปี 2558 - 2562

2558 2559 2560 2561 2562
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  3.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET 
ตารางท่ี 16 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ปีการศึกษา 2563  

ระดับ สาระ 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

2/63 1/64 เฉลี่ย 2/63 1/64 เฉลี่ย 2/63 1/64 เฉลี่ย 

ประเทศ 

ทักษะการเรียนรู้ 36.90 38.24 37.57 38.30 37.41 37.86 29.02 27.75 28.39 

ความรู้พื้นฐาน 40.36 42.35 41.36 33.30 33.67 33.49 32.53 27.37 29.95 

การประกอบอาชพี 39.19 38.83 39.01 38.07 36.47 37.27 38.12 36.64 37.38 

ทักษะการด าเนินชีวิต 41.73 43.65 42.69 43.30 39.78 41.54 28.95 32.26 30.61 

การพัฒนาสังคม 43.47 48.66 46.07 35.74 37.81 36.78 29.16 30.08 29.62 

เฉลี่ยทุกสาระ 40.33 42.35 41.34 37.74 37.03 37.39 31.56 30.82 31.19 

ศธภ. 9 

ทักษะการเรียนรู้ 41.33 41.51 41.42 39.96 40.15 40.06 29.83 27.90 28.87 

ความรู้พื้นฐาน 45.26 41.69 43.48 33.89 34.10 34.00 33.53 28.83 31.18 

การประกอบอาชพี 45.27 39.95 42.61 39.72 39.27 39.50 40.45 38.50 39.48 

ทักษะการด าเนินชีวิต 49.93 43.45 46.69 45.93 43.22 44.58 30.17 34.08 32.13 

การพัฒนาสังคม 48.36 47.27 47.82 37.10 38.69 37.90 29.51 30.87 30.19 

เฉลี่ยทุกสาระ 46.03 42.77 44.40 39.32 39.09 39.20 32.70 32.04 32.37 

จันทบุรี 

ทักษะการเรียนรู้ 52.40 45.56 48.98 43.42 43.47 43.45 32.32 29.77 31.05 

ความรู้พื้นฐาน 56.79 45.44 51.12 36.46 34.63 35.55 34.44 29.66 32.05 

การประกอบอาชพี 55.29 40.86 48.08 44.21 42.18 43.20 44.16 40.51 42.34 

ทักษะการด าเนินชีวิต 60.07 43.61 51.84 51.70 47.34 49.52 32.50 35.53 34.02 

การพัฒนาสังคม 56.88 49.28 53.08 41.91 40.72 41.32 31.11 32.21 31.66 

เฉลี่ยทุกสาระ 56.29 44.95 50.62 43.54 41.67 42.60 34.91 33.54 34.22 

ตราด 

ทักษะการเรียนรู้ 34.29 43.33 38.81 40.81 39.76 40.29 31.66 28.67 30.17 

ความรู้พื้นฐาน 34.58 45.81 40.20 32.87 33.64 33.26 33.17 28.18 30.68 

การประกอบอาชพี 34.52 42.70 38.61 41.13 39.67 40.40 42.51 39.03 40.77 

ทักษะการด าเนินชีวิต 39.52 45.59 42.56 49.44 42.43 45.94 30.11 36.73 33.42 

การพัฒนาสังคม 45.95 51.27 48.61 36.82 36.97 36.90 29.66 29.92 29.79 

เฉลี่ยทุกสาระ 37.77 45.74 41.76 40.21 38.49 39.35 33.42 32.51 32.96 

นครนายก 

ทักษะการเรียนรู้ 36.44 29.17 32.81 38.75 42.25 40.50 29.32 27.35 28.34 

ความรู้พื้นฐาน 34.97 36.15 35.56 32.49 33.38 32.94 31.27 26.72 29.00 

การประกอบอาชพี 38.67 34.86 36.77 38.35 39.66 39.01 39.99 38.13 39.06 

ทักษะการด าเนินชีวิต 40.22 36.11 38.17 43.80 43.31 43.56 28.15 32.92 30.54 

การพัฒนาสังคม 40.89 40.28 40.59 34.42 38.33 36.38 29.02 30.49 29.76 

เฉลี่ยทุกสาระ 38.24 35.31 36.78 37.56 39.39 38.47 31.55 31.12 31.34 

ปราจีนบุร ี

ทักษะการเรียนรู้ 43.54 39.09 41.32 40.02 38.80 39.41 28.63 27.47 28.05 

ความรู้พื้นฐาน 44.56 36.92 40.74 33.31 35.48 34.40 34.39 30.77 32.58 

การประกอบอาชพี 48.33 41.29 44.81 38.87 39.66 39.27 38.90 38.63 38.77 

ทักษะการด าเนินชีวิต 51.87 42.27 47.07 44.85 40.99 42.92 30.19 32.65 31.42 

การพัฒนาสังคม 54.79 39.71 47.25 35.75 39.57 37.66 29.04 31.59 30.32 

เฉลี่ยทุกสาระ 48.62 39.86 44.24 38.56 38.90 38.73 32.23 32.22 32.23 
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สระแก้ว 

ทักษะการเรียนรู้ 34.33 38.77 36.55 38.39 38.67 38.53 28.88 27.01 27.95 

ความรู้พื้นฐาน 41.55 36.71 39.13 33.94 33.12 33.53 33.13 27.59 30.36 

การประกอบอาชพี 40.70 36.89 38.80 38.25 37.97 38.11 38.96 37.04 38.00 

ทักษะการด าเนินชีวิต 46.32 44.30 45.31 43.58 43.23 43.41 29.27 33.94 31.61 

การพัฒนาสังคม 42.22 47.28 44.75 36.95 37.67 37.31 29.08 29.89 29.49 

เฉลี่ยทุกสาระ 41.02 40.79 40.91 38.22 38.13 38.18 31.86 31.09 31.48 

 
จากตารางที่ 16 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) เป็นค่า             
คะแนนเฉลี่ย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  สาระทักษะการเรียนรู้ สาระความรู้พื้นฐาน สาระการประกอบอาชีพ 
สาระทักษะการด าเนินชีวิต สาระการพัฒนาสังคม ในการสอบครั้งที่ 2/63 และการสอบครั้งที่ 1/64  จากผล
การทดสอบดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยระดับ ศธภ. 9 ดังนี้ 1) ระดับชั้นประถมศึกษา ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน อยู่ที่ 44.40 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 2) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน อยู่ที่ 39.20 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน อยู่ที่ 32.37 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าระดับประเทศ 
แผนภูมิที่ 3 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ครั้งที่ 2/63 และ ครั้งที่ 1/6 
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ประเทศ ศธภ.9 จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิN-Net ช้ันประถมศึกษา มัธยมต้น 
และมัธยมปลาย ครั้งท่ี 2/63 และ ครั้งท่ี 1/64 

ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย



 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
    ผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงานโครงการ 

โครงการภายใต้ประเดน็ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2564 ของส านักงานศึกษาธิการ     
ภาค 9 ประกอบด้วย 13 โครงการ โดยแยกประเดน็ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
โครงการที่ 1 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการที่ 2 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพฯ 
โครงการที่ 3  คัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน ม.ท.ศ. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
  ในการแข่งขันของประเทศ 
โครงการที่ 4 พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โครงการที่ 5 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค 
โครงการที่ 6 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
โครงการที่ 7 นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษา innovation for Thai education   
โครงการที่ 8 จัดท าฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพ้ืนที่สนับสนุน SDG 4 
โครงการที่ 9 การค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพ้ืนที่ผ่านการด าเนินงานตามโจทย์บริบท ในพ้ืนที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
โครงการที่ 10 การพัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
โครงการที่ 11 ตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์   

ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค   
โครงการที่ 12 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงาน  

ศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2564   
โครงการที่ 13 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด (XYZ) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  

 
การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
โครงการที่ 1 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการที่ 2 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพฯ 
โครงการที่ 3 คัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน ม.ท.ศ. 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
นโยบาย ศธภ.9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 
***************************************************************************************************** 
1. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือด าเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค  9  
  2.  เพ่ือรายงานผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค  9 ไปยัง
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ 
 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  

เชิงปริมาณ   
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา  ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค  9  จ านวน  6  แห่ง  
เชิงคุณภาพ    

 สถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการประเมินสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค  9  สามารถเป็นแบบอย่าง
ให้สถานศึกษาอ่ืนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
และสามารถพัฒนาให้เป็น  “สถานศึกษาพอเพียง”  อย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืนต่อไป 

3. กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการภายใต้โครงการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ก าหนดแผนงานและรายละเอียดโครงการ เสนอขออนุมัติและให้ความเห็นชอบ

โครงการ เพื่อรองรับการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
กุมภาพันธ์ 2564 

2 สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงด้านการศึกษาตามเกณฑ์คุณสมบัติ องค์ประกอบและเกณฑ์สังกัดที่ก าหนด 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 
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3 ประชุมหารือเพื่อวางแผนการด าเนินโครงการ  ก าหนดระยะเวลาลงพื้นที่ประเมิน
รวมทั้งถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุม่งานภายในได้ทราบเพื่อให้เกดิการขบัเคลื่อนและ
ประสานการท างานร่วมกันเป็นทีม  

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 

4 ประสานคณะกรรมการประเมิน หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เตรียมพร้อมรับการประเมิน “สถานศึกษาแบบอย่างพอเพียง” เข้าสู่การเป็น “ศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้านการศึกษา ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 

5 ลงพื้นทีป่ระเมินสถานศึกษาแบบอย่างพอเพียงเข้าสู่การเป็นศูนย์การเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตามปฏิทินที่ก าหนด 

มีนาคม - เมษายน 2564 

6 ประชุมคณะกรรมการประเมิน เพือ่อภิปรายผล ตรวจสอบ ยืนยันผลการประเมิน ให้
ข้อเสนอแนะโดยรวม และสรุปข้อสังเกตแตล่ะตัวช้ีวัดเป็นรายบุคคล 

มีนาคม - เมษายน 2564 

7 สรุปและรายงานผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างพอเพียงเข้าสูก่ารเป็นศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาไปยังส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

พฤษภาคม 2564 

4. ผลการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาพอเพียงที่รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การศึกษา ผ่านการประเมินทั้ง 6 แห่ง 
เชิงคุณภาพ 

 สถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการประเมินสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา สามารถเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา   

5. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 สถานศึกษาพอเพียง” ที่มีความพร้อมเข้ารับการประเมินสู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ด้านการศึกษา โดยมุ่งหวังเพ่ือให้สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  สามารถเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนในการ
บริหารการศึกษา  การจัดสถานศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การจัด
กิจกรรมนักเรียน  การจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถพัฒนาให้
เป็น  “สถานศึกษาพอเพียง”อย่างมีคุณภาพด้วยความยั่งยืน  เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีปฏิบัติ
จนเป็นวิถีชีวิต  เพ่ือผลให้เกิดการปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียน เด็ก  และเยาวชนให้มีจิ ตส านึกและอุปนิสัย
พอเพียง เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  สามารถด ารงตนและน าไปใช้ในทุกกิจกรรมให้
เจริญก้าวหน้า  พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง  และเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล  มั่นคง  และยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
นโยบาย ศธภ.9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 
**************************************************************************************************************** 
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 3. เพ่ือให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และอบรมให้ความรู้กับโรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 
 4. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  

 เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้รับการชี้แจงแนวทางและอบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ   

 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ทุกจังหวัดมี
การขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ   

 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ทุกจังหวัด
รายงานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
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 4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีการรายงาน
ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค ครบทุกจังหวัด 

 5. ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และอบรมให้ความรู้กับโรงเรียนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 6. ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ในระดับภาค 

 เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 สามารถ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ถูกตามตามหลักเกณฑ์  

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้น าข้อมูล
สารสนเทศ สรุปรายงานปัญหาและอุปสรรค การด าเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มาใช้พัฒนางานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างมีคุณภาพ 

3. ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในภาพของภูมิภาค และจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ระดับภาค พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเป็นข้อมูล
การขับเคลื่อนงาน อพ.สธ.  ต่อไป 

3. กิจกรรมที่ได้ด าเนินการภายใต้โครงการ 
 1. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน จัดอบรมให้ความรู้แก่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและสถานศึกษา เกี่ยวกับ

แนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 3. การส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยการจัด
อบรมให้ความรู้แก่สถานศึกษาและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค  9 ผ่านระบบออนไลน์ 

 4. รายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

 
 



 

24       

 

4. ผลการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 

 1. โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้รับการชี้แจงแนวทางและอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ   

 2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ทุกจังหวัดมีการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   

 3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ทุกจังหวัดรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผดิชอบของส านกังานศึกษาธิการภาค 9 มีการรายงานผลการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ให้
ส านักงานศึกษาธิการภาค ครบทุกจังหวัด 

5. ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และอบรมให้ความรู้ กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

6. ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จัดท ารายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ในระดับภาค 

เชิงคุณภาพ 
1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 สามารถขับเคลื่อน

การด าเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ถูกตามตามหลักเกณฑ์  

2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้น าข้อมูล
สารสนเทศ สรุปรายงานปัญหาและอุปสรรค การด าเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มาใช้พัฒนางานให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ 

3. ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีรายงานผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในภาพของภูมิภาค และจัดท ารายงานการวิเคราะห์ระดับ
ภาค พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นข้อมูลการขับเคลื่อนงาน อพ.สธ.
ต่อไป  

5. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบสามารถขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน            
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กระทรวงศึกษาธิการ (อพ.สธ.-ศธ.) ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและแผนแม่บทของ อพ.สธ. ระยะ
ที่ 5 ปีที่ 6 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
นโยบาย ศธภ.9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

 
***************************************************************************************************************** 
1. วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน ม.ท.ศ. ในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา           
ตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีพ และต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ภายใต้
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. 

3.  เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ส่งเสริมการ
บ่มเพาะวินัย การพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถเติบโต
เป็นคนดี มีคุณภาพ น าความรู้กลับไปท างานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน เป็นพลเมืองที่ท าประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติ 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 เชิงปริมาณ   

มีจ านวนผู้ได้รับการคัดเลือกคัดสรรในระดับพ้ืนที่ ในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (จ านวน 8 ราย) 

 

 เชิงคุณภาพ    
เด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่

รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สาย
อาชีพ และต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ภายใต้โครงการทุนการศึกษา
พระราชทาน ม.ท.ศ. รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ ผ่านการบ่ม
เพาะวินัย การพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถเติบโตเป็น
คนดี มีคุณภาพ น าความรู้กลับไปท างานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน เป็นพลเมืองที่ท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ 
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3. กิจกรรมที่ได้ด าเนินการภายใต้โครงการ 

 

 

 

 

 

 

4. ผลการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 
มีจ านวนผู้ได้รับการคัดเลือกคัดสรรในระดับพ้ืนที่ ในพ้ืนที่รับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

จ านวน 8 ราย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
เชิงคุณภาพ 
ผลการด าเนินงานโครงการ เป็นส่วนส าคัญให้เด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม 

ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีโอกาสศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า 
ภายใต้โครงการ 

 
5. ประโยชน์ที่สาธารณชนไดร้ับ 
 เด็กและเยาวชนไทยในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีโอกาสศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ภายใต้โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รวมทั้งมีทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
และประเทศชาติ ผ่านการบ่มเพาะวินัย การพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ น าความรู้กลับไปท างานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน เป็นพลเมืองที่ ท า
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป 
 
6. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการซึ่งถูกก าหนดไว้ในคู่มือและแผนปฏิบัติการการด าเนินงาน
โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564 มีความกระชั้นชิดกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ขออนุมัติโครงการ มีนาคม 
2 แจ้งหลักเกณฑ์การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. มีนาคม 
3 การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การด าเนินงานโครงการทุนการศึกษา

พระราชทาน ม.ท.ศ. ประจ าปีการศึกษา 2563 
มีนาคม 

4 การประชุมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในระดับภาค เมษายน 
5 การประเมินนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 

13 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในระดับภาค (ส านักงานศึกษาธิการภาค 9) 
เมษายน 

6 สรุปและน าส่งข้อมูลพร้อมรายชือ่ผู้มีสิทธิ์รับทนุพระราชทาน เมษายน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  

 
การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
โครงการที่ 4 พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา                      

และอุดมศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 2  การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
นโยบาย ศธภ.9 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
***************************************************************************************************** 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  

เชิงปริมาณ   
1. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในระดับจังหวัด 

อย่างน้อย 1 หลักสูตรต่อจังหวัด    
2. มีรายงานการวิจัยหรือรายงานผลการด าเนินงานโครงการระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัด 
3. รายงานการวิจัยที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของการด าเนินงาน CLC ระดับประเทศ 
 
เชิงคุณภาพ    
ทุกจังหวัดมีร้อยละของผู้เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมข้ึน  
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3. กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการภายใต้โครงการ 

ที ่ กิจกรรม 
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

1 แต่งตั้งคณะท างานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการ
จัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พัฒนาการศึกษา ม.ค. - ก.พ. 64 

2 ประชุมคณะท างาน ฯ วางแผนและออกแบบการท างาน  พัฒนาการศึกษา ก.พ. 64 
3 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน CLC เขดยลงพ้ืนที่ 

และระบบออนไลน์ (CLC หมายถึง หลักสูตรที่สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตหรือประสบการณ์ จากสถานศึกษาแห่งหนึ่งเพ่ือให้ได้รับ
การรับรองในสถานศึกษาอ่ืนในสมรรถนะเดียวกัน โดยมี
กระบวนการอย่างเป็นระบบเชื่อโยงกันอย่างน้อย 2 ระดับ โดยมี
องค์ประกอบพ้ืนฐานของหลักสูตร 1) วัตถุประสงค์ 2) เนื้อหา  
3) กิจกรรมการเรียนการสอน 4) การประเมินผล) และก าหนด
กระบวนการในการด าเนินงาน 

พัฒนาการศึกษา ก.ค. 64 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการส าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค (ไม่มี
การประชุม เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่สีแดงและควบคุมสูงสุด) 

พัฒนาการศึกษา ส.ค. - ก.ย. 64 

5 ประชุมสรุปและรายงานผลการด าเนินงานระดับภาค พัฒนาการศึกษา ก.ค. - ก.ย. 64 

4. ผลการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 
มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในระดับจังหวัด 

ทั้งหมด 16 หลักสูตร   
เชิงคุณภาพ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษา            

ในระดับท่ีสูงขึ้นที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและบริบทในพ้ืนที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9   

5. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเข้าสู่การศึกษาใน
ระดั บที่ สู ง ขึ้ น ที่ ห ล า กหล ายสอดคล้ อ ง กั บ คว า มต้ อ ง ก า รและบ ริ บท ในพื้ น ที่ ส า นั ก ง าน ศึ กษ า ธิ ก า ร 
ภาค 9 และมีการการบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่
สังคม คุณภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่ 
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะ ของ
ผู้เรียนเพิ่มข้ึน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  

 
การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
โครงการที่ 5 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค 
โครงการที่ 6 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 
โครงการที่ 7 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษา innovation for Thai 

education   
โครงการที่ 8 จัดท าฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่สนับสนุน SDG 4 
โครงการที่ 9 การค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ผ่านการด าเนินงานตามโจทย์บริบท 

ในพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
นโยบาย ศธภ.9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
***************************************************************************************************** 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ               
ในระดับภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม   

2. เ พ่ือก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาการศึกษาระดับภาคภาคให้เชื่อมโยง             
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด    

3. เพ่ือวางแผนจัดการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณการกับหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอ่ืน     
หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่    

4. เพ่ือติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
เชิงปริมาณ   
1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ จ านวน 1 ฉบับ  
2) ข้อมูลสารสนเทศระดับภาค จ านวน 1 ฉบับ 
3)  รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค จ านวน 1 ฉบับ  
เชิงคุณภาพ    

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม             
ที่สอดคล้องกับโครงการหลักโครงการรองของภาคเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

3. กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการภายใต้โครงการ 
1. ประชุมประชาคมทางการศึกษาระดับภาค 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
3. การประชุมปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับภาค 
4. ก ากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพ้ืนที่

รับผิดชอบ การด าเนินงานโครงการหลัก โครงการรองของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 
จังหวัด 

5. สนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
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4. ผลการด าเนินโครงการ 
เชิงปริมาณ 
1.จัดประชุมการสื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค เพ่ือ

พัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณการ (REC) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9               
วันที่ 19 มีนาคม 2564  ณ ซันไรส์ ลากูน  อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมประชุม 187 คน                    
ผลจากการประชุมให้มีการจัดตั้งประชาคมการศึกษาภาค ที่ประกอบด้วยผู้แทนประชาคมการศึกษาจังหวัดละ 
10 คน 

2.แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
3.ข้อมูลสารสนเทศระดับภาค  

 4.รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 
 
เชิงคุณภาพ 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรแกนน าที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษาในพ้ืนที่

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการ
หลักโครงการรองของภาคเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

5. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรแกนน า                      
ที่เกี่ยวข้องจากสถานศึกษา ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เข้าร่วมกิจกรรมการจัดอบรม
พัฒนา หลักสูตร  “การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10             
สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการออกแบบความคิด (Design Thinking)”  และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้                   
การเผยแพร่และแบ่งปัน การด าเนินงานตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค  9 
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ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
นโยบาย ศธภ.9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
***************************************************************************************************** 
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดศึกษาปฐมวัย 
อย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย 
 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
 3. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความส าคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย                  
และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ  
1. ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้              

และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน  
2. ร้อยละ 80 ของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตาม

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561  
3. ผู้บริหาร ครูผู้สอน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา
และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 

 เชิงคุณภาพ  
 ร้อยละ 80 ของเด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษา มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน อยู่ในระดับดี 

3. กิจกรรมที่ได้ด าเนินการภายใต้โครงการ 
 กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย 

 กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพ               
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

 กิจกรรมที่ 3 : สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
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4. ผลการด าเนินโครงการ 

 เชิงปริมาณ 
 1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้ และจัดการศึกษา               
ให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน 
 2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 
 3. ผู้บริหาร ครูผู้สอนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค ๙ ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนาและ
จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับปฐมศึกษา มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน อยู่ในระดับดี 

5. ประโยชน์ที่สาธารณชนไดร้ับ 

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ในพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
2. สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการ

ภาค 9 
3. ผู้บริหาร ครูผู้สอน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้รับการ

ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา
และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย  

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพ้ืนที่ทุกสังกัด ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคม  
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
องค์การภาคเอกชน มูลนิธิ ฯลฯ 
 
6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่มีการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง และเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
จึงท าให้การด าเนินงานของโครงการฯ บางกิจกรรมต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม การประสานงาน 
ด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นรูปแบบออนไลน์ ดังนั้น งบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการบริหารจัดการโครงการฯ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงไม่ขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมไตรมาส 4 จ านวนงบประมาณ 6,900.-บาท (หกพัน
เก้าร้อยบาทถ้วน) 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
นโยบาย ศธภ.9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
***************************************************************************************************** 
 
1. วัตถุประสงค์ 

       1. เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา นวัตกรรม และการวิจัยทางการศึกษาของ 
ศธภ. 9 

 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน นวัตกรรมการบริหาราจัดการ การจัดการเรียนรู้และการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ศธภ. 9  

 3. เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยและเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และ
นิเทศติดตามและประเมินผล เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ศธภ. 9  

 4. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ศธภ. 9 
 5. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สถานศึกษามีนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เชิงปริมาณ  
  1) จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ                

ทางการศึกษาและมีการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัด  
 2) จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนา
นักเรียน หรือแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 3) จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา /นวัตกรรมการนิเทศ    
     
 เชิงคุณภาพ 

1) จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
มีความครอบคลุม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 2) จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 สามารถนารูปแบบ/แนวทางการ
นิเทศ /นวัตกรรมการนิเทศ ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท และความต้องการของแต่ละจังหวัด ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3) ร้อยละของผู้เรียน มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
เพ่ิมขึ้น  

 
3. กิจกรรมที่ได้ด าเนินการภายใต้โครงการ 

1. จัดท าศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรม และงานวิจัยทางการศึกษา 
2. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรม

การศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย ปีงบประมาณ 2564 
3. จัดประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการ               

และคัดเลือก Best practice ระดับภาค เผยแพร่นวัตกรรม สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
4. สร้างเครือข่ายระดับภาค 

4. ผลการด าเนินโครงการ 
 ได้สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน   86  แห่ง จากสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เทศบาลกองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 โดยทาง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จั งหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ได้ด าเนินการคัดเลือกนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ภายใต้โครงการ 
Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพ่ือพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือคัดเลือก นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับภาคทั้งหมด 15 
นวัตกรรม 
 
5. ประโยชน์ที่สาธารณชนไดร้ับ 

การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่
สังคม คุณภาพในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะ ของผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
 
6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้สถานศึกษาโดยผู้บริหาร  
คณะครู ไม่สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการใช้นวัตกรรมการศึกษา และศึกษาผลการใช้นวัตกรรม
การศึกษา ตามท่ีออกแบบไว้ได้ตามก าหนดเวลา 
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 2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ ศธภ. 9 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ไม่สามารถจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคได้ เพราะอยู่ในพ้ืนที่สีแดงเข้ม ตามประกาศ ศบค.  
ท าให้การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้แต่มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการประชุมทางไกล
ระบบ zoom แทน 

 3) สร้างความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบนวัตกรรมการศึกษา และการหาประสิทธิภาพนวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับประเภทนวัตกรรมการศึกษา 

  4) บุคลากรในสถานศึกษามีภาระงาน ในการปฏิบัติมากกว่าปกติที่เคยเป็นมา  ส่งผลให้จ านวนของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีไม่มาก   

5) บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบางแห่งและส านักงานศึกษาธิการภาคมีจ านวน
ค่อนข้างจ ากัด ส่งผลให้บุคลากรต้องรับภารกิจด้านงานวิชาการและที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ส่งผลให้งานล้นคน                
ซึ่งในช่วงสิ้นปีงบประมาณโครงการทุกโครงการต้องเร่งให้เสร็จทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 
  6) การจัดสรรงบประมาณมาเป็นระยะๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ใน ช่วงต้น
ปีงบประมาณ 
  7) การนิเทศติดตามของคณะกรรมการนิเทศติดตาม ไม่สามารถเข้าไปนิเทศติดตามในบริบทสภาพ
จริงของ สถานศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นการนิเทศ Online ซึ่งผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
 8) การจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์โควิด-19 ครูต้องรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน การติดตาม
นักเรียนส่งงาน การสอบทาง Online ส่งผลให้ไม่มีเวลาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ รูปแบบในการจัดการ
เรียนรู้จึงเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด คือเรียนทาง Online ใช้โปรแกรม/วิธีที่เหมือนกัน คือ Line /FB/Google 
ฯลฯ ซึ่งครูมองไม่เห็นภาพว่าวิธีการพัฒนานวัตกรรมจะเป็นรูปแบบใด 
 9) หน่วยงานต้นสังกัดมอบนโยบายรายวัน/รายชั่วโมง และต้องให้ครูรายงานอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ครู 
คิดว่า การที่ต้องสร้างนวัตกรรม หรือพัฒนานวัตกรรมเป็นเรื่องไม่ส าคัญ และเป็นภาระเพ่ิมเติม 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (3) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
นโยบาย ศธภ.9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
***************************************************************************************************** 
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือด าเนินการตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Roadmap) ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 
 2. เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
 3. เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพ้ืนที่ส าหรับสนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ  
มี Roadmap เ พ่ือการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน เป้าหมายที่  4                              

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส                    
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4 Roadmap) 
 

 เชิงคุณภาพ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบมีแผนงาน โครงการเพ่ือด าเนินการตาม                  

(SDG4 Roadmap) 
 

3. กิจกรรมที่ได้ด าเนินการภายใต้โครงการ 
        

ที ่ กิจกรรม 
1 เตรียมการวางแผนการด าเนินงาน 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานขับเคลื่อนฯ 

3 จัดท า Roadmap เพ่ือการด าเนินการขับเคลื่อน 

4 ชี้แจง Roadmap เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 SDG4 Roadmap    

 



 

45       

 

ที ่ กิจกรรม 
5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

- จ านวน 60 เล่ม ๆ ละ  250 บาท เป็นเงิน 

6 จัดพิมพ์และเผยแพร่ SDG4 Roadmap   

(จ านวน  500 ชุด ๆ ละ 20 บาท) 

4. ผลการด าเนินโครงการ 
จัดท า Roadmap เพ่ือการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4         

ซึ่งพบว่ามีโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 จ านวน 3 ชุดโครงการ
หลัก 15 โครงการย่อย  ซึ่งอยู่ในประเด็นที่ 4.2 4.4 4.6 ตามเป้าหมายSDG4 พร้อมจัดพิมพ์และเผยแพร่ 
Roadmap เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 SDG4 ไปยังประชาคมการศึกษาจังหวัด ผ่านส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด 
 เชิงปริมาณ 

มี Roadmap เ พ่ือการด าเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน เป้าหมายที่  4                    
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4 Roadmap) 
   เชิงคุณภาพ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบมีแผนงาน โครงการเพ่ือด าเนินการตาม (SDG4 Roadmap) 

5. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

1. ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 4)        
ของหน่ วยงานใน พ้ืนที่ รั บผิ ดชอบ ส่ งผลต่อการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนของประ เทศ  
และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และสอดคล้องแผนระดับต่ าง ๆ  
   2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดและนอกสังกัด   รับรู้กรอบทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงาน
เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายที่ 4)  ได้อย่างชัดเจนและมีส่วนร่วมสนับสนุน ส่งเสริมและ
บูรณาการการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (3) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
นโยบาย ศธภ.9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
***************************************************************************************************** 
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือค้นหากลไกเชิงพ้ืนที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 2. เพ่ือพัฒนากลไกเชิงพ้ืนที่ผ่านการด าเนินงานตามประเด็น/โจทย์ที่เหมาะสมกับบริบทและพัฒนา
ศักยภาพของกลไกพ้ืนที่ โดยความร่วมมือ/บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
และครอบครัว อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ  
1.จ านวนบุคลากรสังกัดหน่วยงานใน ศธ. และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา               

ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชนและภาคีเครือข่าย จ านวน 70 คน  
2.รายงานการถอดบทเรียนค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพ้ืนที่ผ่านการด าเนินงานตามโจทย์บริบทในพ้ืนที่  

 
3. กิจกรรมทีไ่ด้ด าเนินการภายใต้โครงการ 

      1. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนากลไกเชิงพ้ืนที่ เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน   
 2. ประชุมการถอดบทเรียนการพัฒนากลไกเชิงพ้ืนที่ 5 ภาคส่วน 
 3. ประชุมจัดท ารายงานการถอดบทเรียนการพัฒนากลไกเชิงพ้ืนที่ฯ 

 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้วที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 
ระดับ โดยความร่วมมือ/บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว 

5. ก ากับ coach และติดตามการด าเนินงาน สนับสนุนการพัฒนากลไกเชิงพ้ืนที่ผ่านการด าเนินงาน
ตามโจทย์บริบทจังหวัดสระแก้ว 

4. ผลการด าเนินโครงการ 
ด าเนินการจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนากลไกเชิงพ้ืนที่ เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน

โครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพ้ืนที่ผ่านการด าเนินงานตามโจทย์บริบทใน พ้ืนที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ณ ศรีกิจบ้านสวนรีสอร์ท อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้าร่วม
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ประชุมทั้งสิ้น 25 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาค
ท้องถิ่น มีการประชุมผ่านระบบ ZOOM  กับผู้แทนจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งจากการประชุม
พบว่ามีกลไก ที่แต่ละภาคส่วนด าเนินการ สามารถสรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้ดังนี้ 

 
 

ข้อค้นพบ 
1. นโยบายการศึกษาท่ีไม่ต่อเนื่องส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  

2. บุคลากรสายผู้สอน มีภาระหน้าที่อ่ืนมากกว่าการสอน เนื่องจากนโยบายที่ส่วนกลางก าหนดให้ต้อง

ด าเนินการ  

3. ทรัพยากรที่เป็นตัวป้อนเข้าสู่ระบบ ยังไม่เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่  

4. มีข้อค้นพบว่าหน่วยงานที่จัดการศึกษา มีความพยายามที่จะหาแนวทางวิธีการในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษา ที่แตกต่างออกไปตามบริบท ซึ่งจะท าให้เกิดรูปแบบวิธีการใหม่ๆ ที่เกิดจากความต้องการของ

พ้ืนที่อย่างแท้จริง ชี้ให้เห็นถึงความต้องการนโยบายในลักษณะ ล่างขึ้นบน bottom-up 

5. จังหวัดสระแก้วใช้ต้นทุนเดิมที่มีอยู่ คือ กลไกประชาคมการศึกษาจังหวัด ซึ่งยังคงเป็นความร่วมมือ                  

ในลักษณะการมีส่วนร่วมจากการระดมความคิด ยังไม่มีการบูรณาการระหว่างภาคส่วนอย่างแท้จริง            

อีกท้ังยังขาดภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในประชาคมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว  

6. ปัจจัยที่พบในครั้งนี้ คือ 1.นโยบายขาดความต่อเนื่อง 2.บุคลากร 3.ทรัพยากรที่ใช้ด าเนินการ 4.รูปแบบ

การบริหารจัดการของแต่ละพ้ืนที่ 5.การมีส่วนร่วม 6.กลไกที่มีอยู่เดิม  

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/การพัฒนาต่อไป 
1. ด้านนโยบาย หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ควรจะคงไว้ซึ่งนโยบายเดิม เพ่ือให้เกิดการสานต่อ

นโยบาย ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสให้การน านโยบายการพัฒนาการศึกษาไปปฏิบัติประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

2. ด้านบุคลากร  

2.1. การวางแผนเพ่ือเตรียมอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ การก าหนดวิเคราะห์

โครงสร้างอัตราก าลัง การบริหารอัตราก าลัง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรต าแหน่งว่างในแต่ละพ้ืนที่  

2.2. การเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร เพ่ือให้สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                    

เช่น การจัดฝึกอบรมเพ่ือให้มีความเป็นมืออาชีพ ทั้ง onsite และ online ตามสมควรแก่สถานการณ์ปัจจุบัน 

2.3. ทบทวนภาระหน้าที่ของครูผู้สอน ให้ครูได้ท าหน้าที่สอนอย่างเต็มที่ โดยจัดให้มีบุคลากร               

ท าหน้าที่สนับสนุน เช่น งานธุรการ งานประสานงานด้านต่างๆ เป็นต้น 

3. ด้านทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ เทคโนโลยี ทรัพยากรอ่ืน ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมไปถึง                

การสร้างแพลตฟอร์มเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการขับเคลื่อนแผน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร การจัดเก็บ

ข้อมูล 
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4. ด้านกลไกอ านาจ การเร่งรัดผลักดันให้ข้อเสนอแนะได้รับการพิจารณาตามกระบวนการทาง

กฎหมาย เพ่ือให้ผู้มีอ านาจประกาศเป็นนโยบายต่อไป 

5. การจัดท าข้อมูลความต้องการด้านก าลังคนของจังหวัดสระแก้ว (Demand-driven 

Manpower Planning) เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีความสามารถในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเอง 

สนับสนุนให้มีการจัดท าข้อมูลความต้องการก าลังคน จึงควรศึกษาประเด็นต่อไปนี้ 

5.1. จังหวัดสระแก้วต้องพัฒนาก าลังคน ประเภทใด ทักษะระดับใด                  
5.2 หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ต่อการสร้างก าลังคนท่ีมีความสามารถในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับ

ตนเอง มีหลักสูตรใดบ้าง พื้นที่ที่รายได้ต่อหัวต่ า รายได้ของผู้จบสายอาชีพต่ ากว่าผู้จบปริญญาตรี พ้ืนที่เหล่านั้น
แรงงานส่วนใหญ่ท างานภาคเกษตรภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ซึ่งวุฒิการศึกษาไม่ส าคัญเท่าทักษะการประกอบ
อาชีพ ดังนั้นควรให้ความส าคัญกับทักษะการประกอบอาชีพมากกว่าเร่งเพ่ิมจ านวนผู้จบสายสามัญ ดังนั้น
หลักสูตรที่จะสร้างทักษะการประกอบอาชีพจึงมีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาก าลังคน 

5.3 วางแผนก าลังคนที่เหมาะสมกับบริบทและการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างไร เนื่องจากจังหวัด
สระแก้วเป็นพ้ืนที่ชายแดนที่มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา และเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่เป็นจังหวัด              
ที่อยู่ในกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่ า การพัฒนาก าลังคนจึงต้องสร้างความสามารถในการสร้างอาชีพและรายได้
ให้กับตนเองเป็นส าคัญ  

5. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 1) จังหวัดสระแก้วมีกลไกที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนให้การเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 2) เกิดการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 3) จูงใจให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ และเกิดการพัฒนาวิชาชีพ และผลิตภาพของ
ประเทศเพ่ิมสูงขึ้น  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

 

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 

โครงการที่ 10  การพัฒนาเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
นโยบาย ศธภ.9 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

 
***************************************************************************************************** 
1. วัตถุประสงค์ 

พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของศึกษาธิการภาค 9 เพ่ือให้เป็นช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไปรับทราบ   
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ  
ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์

ของส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
เชิงคุณภาพ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีเว็บไซต์ที่ครอบคลุมและครบถ้วนรองรับการตรวจจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอกและเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ข่าวสาร ประกาศ  

3. กิจกรรมที่ได้ด าเนินการภายใต้โครงการ 
 1.รวบรวบข้อมูลเพื่อด าเนินการพัฒนาเว็บไซต์ 
  2.ด าเนินการพฒันาเว็บไซต์ อัพโหลด ดูแลและปรับปรุง 

4. ผลการด าเนินโครงการ 

เชิงปริมาณ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 มีเว็บไซต์ขององค์กร เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางการท างาน 

เชิงคุณภาพ 
 ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ และติดตามข่าวสารการท างาน และเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

องค์กรในฐานะเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 

5. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

 ประชาชนได้รับทราบข่าววงการศึกษา ทั้งนโยบายการศึกษา ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 

  

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

โครงการที่ 11 ตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย                
และยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค  

โครงการที่ 12 ส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนาการด าเนินการทางวินัย ฯ 
โครงการที่ 13 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ                   

ของส านักงาน  ศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2562  
โครงการที่ 14 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด (XYZ) 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
นโยบาย ศธภ.9 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
***************************************************************************************************** 
1. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เพ่ือรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 9 

3. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการระดับจังหวัด ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ  
 1) มีเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 2) มีเอกสารรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตตรวจราชการที่ 9 
 3) หน่วยงาน สถานศึกษา รวมทั้ง กลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานตาม
นโยบายฯ ของทั้ง 5 จังหวัด ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้รับการติดตามประเมินผลฯ
 เชิงคุณภาพ  

 ได้รับทราบสภาพการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564              
มีการน าเสนอข้อปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ส าหรับการปรับปรุงการด าเนินการ รายงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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3. กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการภายใต้โครงการ 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน นโยบาย ที่เก่ียวข้อง มีนาคม 2564 
2 ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะท างาน มีนาคม 2564 
3 จัดประชุมชี้แจง ก าหนดขอบเขต แนวทางการตรวจราชการ

ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

มีนาคม, สิงหาคม 2564 

4 ประสานความร่วมมือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พ้ืนที่จัดท าก าหนดการตรวจฯ 

มีนาคม, สิงหาคม 2564 

5 ประสานความร่วมมือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พ้ืนที่แจ้งสถานศึกษาหน่วยรับตรวจ ก าหนดการตรวจ 
แบบรายงานสถานศึกษาหน่วยรับตรวจ และท่ีเกี่ยวข้อง 

มีนาคม, สิงหาคม 2564 

6 ลงพื้นทีส่นับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจ าปี 2564 

มีนาคม, สิงหาคม 2564 

7 การประชุมสรุป/จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ และรายงานผลการ
ตรวจราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 

กันยายน 2564 

8 จัดท าเอกสารรายงานฯ เสนอผู้บริหาร หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ 

กันยายน 2564 

4. ผลการด าเนินโครงการ 
ด าเนินการกิจกรรมที่ 1 – 6 เรียบร้อยแล้ว (กิจกรรมที่ 3 – 6 ระยะเวลาเดือนมีนาคม) 
การด าเนินการกิจกรรมที่ 3 (เดือนมีนาคม) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมชี้แจง ก าหนด

ขอบเขตแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 เป็นการประชุมชี้แจงทางกลุ่ม Line และทางโทรศัพท์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที ่

การด าเนินการกิจกรรมที่ 6 (เดือนมีนาคม) การลงพ้ืนที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจ าปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การด าเนินการของผู้ตรวจราชการฯ จึงเป็นลักษณะการบูรณาการร่วมกับการ
ลงพื้นทีโ่ครงการก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

การด าเนินกิจกรรมที่ 3 – 4 เดือนสิงหาคม 2564 ด าเนินการเป็นไปตามก าหนดการ 
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การด าเนินการกิจกรรมที่ 6 - 7 การลงพ้ืนที่สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจ าปี 2564 และการประชุมสรุป/จัดท ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ และรายงานผลการตรวจราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้บูรณาการการตรวจราชการ สรุปประเด็นการรายงานผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม ร่วมกับ การตรวจราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือการก ากับ 
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอก
ใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 2 พ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9 
ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ ZOOM เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่เขตตรวจราชการที่ 9  

การด าเนินการกิจกรรมที่ 8 จัดท าเอกสารรายงานฯ เสนอผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                 
และเผยแพร่มีการด าเนินการโดยใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ได้ประมาณการไว้ 

เชิงปริมาณ 
1.เอกสารรายงานผล 
2.จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

5. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

ทราบผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางการจัดศึกษา ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงผลการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ของสถานศึกษาทุกจังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบส านักงานศึกษาธิการภาค 9 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนการ
ด าเนินการจัดการศึกษาในปีต่อไป หรือวางแผนให้การสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือการจัด
การศึกษา ให้สามารถด าเนินการตอบสนองความต้องการ สอดรับการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่าง                   
มีประสิทธิภาพต่อไป 
6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
       ปัญหา อุปสรรค 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พื้นที่เขต
ตรวจราชการที่ 9 และจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ท าให้การลงพื้นที่
สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจ าปี 2564 และการประชุม
สรุป/จัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ และรายงานผลการตรวจราชการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 

แนวทางแก้ไข 
บูรณาการการตรวจราชการ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ร่วมกับ

การตรวจราชการกรณีพิเศษ รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการก ากับ ติดตามประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 2 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9         ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบ 
ZOOM 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
นโยบาย ศธภ.9 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
***************************************************************************************************** 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือตรวจสอบร่องรอยกระบวนการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การพัฒนาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 2.เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานและหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เชิงปริมาณ  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ทั้ง 5 จังหวัด 

 เชิงคุณภาพ  
 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  

 

3. กิจกรรมที่ได้ด าเนินการภายใต้โครงการ 
 

กิจกรรม กลุ่มงานผิดชอบ ระยะเวลา 
กิจกรรมที่ 1 :ประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามฯ กลุ่มตรวจราชการฯ ต.ค.-ธ.ค.63 
กิจกรรมที่ 2 : ลงพ้ืนที่ก ากับติดตามฯ กลุ่มตรวจราชการฯ ต.ค.-ธ.ค.63 
กิจกรรมที่ 3 :ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการก ากับ  

                 ติดตามฯ/จัดท ารปูเล่มเอกสาร 
กลุ่มตรวจราชการฯ ต.ค.-ธ.ค.63 

4. ผลการด าเนินโครงการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดได้ด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

โครงการก ากับ ติดตามประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 และได้เล่มสรุปผลรายงานการประเมินส่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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เชิงปริมาณ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่ ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ทั้ง 5 จังหวัด 
เชิงคุณภาพ  

 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พ้ืนที่ส านักง่านศึกษาธิการภาค 9 ทั้ง 5 จังหวัด 
 
5. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  - 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 6  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้  
นโยบาย ศธภ.9 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
***************************************************************************************************** 
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
 2. เ พ่ือจัดท าแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด                  
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
 3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาในระดับภาค
และกลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติ 
 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ  
1. จัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)             

ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566) 
     
เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและได้รับการฝึกปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาด้าน

การศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 
และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

 
3. กิจกรรมที่ได้ด าเนินการภายใต้โครงการ 

ที ่ กิจกรรม 
1 กิจกรรมที่ 1 : ประชุมคณะท างานโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับ

ภาคและกลุ่มจังหวัด เพื่อมอบหมายภารกิจงาน  
2 กิจกรรมที่ 2 : ประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัด

ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ การจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษาในระดับภาค 
(พ.ศ.2566 – 2570 ) และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาในระดับภาค พ.ศ. 2566 ที่
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ที ่ กิจกรรม 
สอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ (แผน 3 ระดับ) นโยบายรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง และบริบทความต้องการของพ้ืนที่ 

3 กิจกรรมที่ 3 : เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาด้านการศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 (พ.ศ. 2566 -2570) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

4 กิจกรรมที่ 4 : ร่วมสนับสนุน ก ากับติดตาม สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 
 
4. ผลการด าเนินโครงการ 

ด าเนินการจัดประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคและกลุ่มจังหวัด               
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ การจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษาในระดับภาค (พ.ศ.2566 – 2570 ) 
และจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาในระดับภาค พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ (แผน 3 ระดับ) นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และบริบทความต้องการของพ้ืนที่ ในระหว่างวันที่ 31 
มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2564  ณ บ้านนายถึกโฮมสเตย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบไปด้วยบุคลากรจาก
หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 เข้าร่วมโครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น 59 คน โดยแต่ละจังหวัดมีโครงการที่ตอบสนอง
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การ
พัฒนาการเรียนรู้ รวมจ านวน 166 โครงการ 

เชิงปริมาณ 
1. มีแผนพัฒนาด้านการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)             

ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 

2. มีแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566) 
 

5. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุง

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน 
ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

   2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

6. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
         บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกคน เนื่องจากติดภารกิจราชการอ่ืน และ
งบประมาณ ไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมถึงบุคลากรทุกคนในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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  ภาคผนวก 

     ผลส าเร็จตามเป้าหมายโครงการที่ตั้งไว้ 

 

 

 

 
 



 

 
 

 ผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยโครงกำรที่ตั้งไว ้  
  

ตำรำงท่ี 17 ตารางผลส าเร็จตามค่าบรรลุเป้าหมายของโครงการ   

ล ำดับที่ โครงกำร ค่ำเป้ำหมำย 
ตำมแผนฯ 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรลุ     
ค่ำ

เป้ำหมำย 

หมำย
เหตุ 

1 การประเมินศูนย์การเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การประเมินสถานศึกษา
พอเพียงเพ่ือให้เป็นศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา  ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค  9  จ านวน  
6  แห่ง 

สถานศึกษาพอเพียงที่รับ
การประเมินเป็นศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา ผ่านการ
ประเมินท้ัง 6 แห่ง 

  

2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา
ฯ  สยามบรมราชกุมารี ในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ
ของ ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 9 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 ทุกจังหวัดรายงาน
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

ทุกจังหวัดมีรายงานข้อมลู
สารสนเทศโรงเรียนทีเ่ข้า
ร่วมโครงการสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

  

3 การคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุน ม.ท.ศ.            
ในพื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

จ านวนผู้ได้รับการ
คัดเลือกคดัสรรในระดับ
พื้นที่รับผิดชอบส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
(จ านวน 8 ราย) 

มีจ านวนผูไ้ด้รบัการ
คัดเลือกคดัสรรในระดับ
พื้นที่รับผิดชอบส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 จ านวน 
8 ราย  

  

4 การส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการ
จัดท ารูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

มีหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ในระดับ
จังหวัด อย่างน้อย 1 

มีหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ในระดับจังหวัด 
ทั้งหมด 16 หลักสูตร
   

  



 

หลักสตูรต่อจังหวดั 
  

 
 
 

ล ำดับที่ โครงกำร ค่ำเป้ำหมำย 
ตำมแผนฯ 

ผลกำรด ำเนินงำน บรรลุ     
ค่ำ

เป้ำหมำย 

หมำย
เหตุ 

5 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาสู่การปฏิบตัิระดับภมูิภาค 

1) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
จ านวน 1 ฉบับ  
2) ข้อมูลสารสนเทศระดับ
ภาค จ านวน 1 ฉบับ 
3) รายงานการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาระดับภาค 
จ านวน 1 ฉบับ  

1) มีแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
จ านวน 1 ฉบับ  
2) มีข้อมูลสารสนเทศ
ระดับภาค จ านวน 1 ฉบับ 
3) มีรายงานการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาระดับ
ภาค จ านวน 1 ฉบับ
  

  

6 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนท่ี 

1. ร้อยละ 80 ของเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) 
ได้รับการดูแล พัฒนา จัด
ประสบการณ์เรยีนรู้             
และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุก
ด้าน  
2. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย มีคณุภาพ
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 

1.ร้อยละ 83.92 ของเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 - 6 ปี) 
ได้รับการดูแล พัฒนา จัด
ประสบการณ์เรยีนรู้             
และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุก
ด้าน 
2. ร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษา/สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย มีคณุภาพ
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนา
การศึกษา innovation for thai 
education 

จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 มีรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียน 
หรือแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู ้

นวัตกรรมการปฏบิัติที่ดี 
(Best Practice) ภายใต้
โครงการ Innovation 
For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาไทย เพื่อพัฒนา
การศึกษา ส านักงาน

  



 

 
ล ำดับที่ โครงกำร ค่ำเป้ำหมำย 

ตำมแผนฯ 
ผลกำรด ำเนินงำน บรรลุ     

ค่ำ
เป้ำหมำย 

หมำย
เหตุ 

  มีการศึกษาที่มีคณุภาพอย่าง
ครอบคลมุและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาส ในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (SDG4 Roadmap) 

กิจกรรมทีส่อดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 
จ านวน 3 ชุดโครงการหลัก 
15 โครงการย่อย   

  

9 ค้นหาและพัฒนากลไกเชิง
พื้นที่ผ่านการด าเนินงาน
ตามโจทยบ์ริบท ในพื้นที่ 

จัดท ารายงานการถอดบทเรยีน
ค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่
ผ่านการด าเนินงานตามโจทย์
บริบทในพ้ืนท่ี 

มรีายงานการถอดบทเรยีน
ค้นหาและพัฒนากลไกเชิง
พื้นที่ผ่านการด าเนินงาน
ตามโจทยบ์ริบทในพ้ืนท่ี 

  

10 โครงการพัฒนาเว็บไซต์ของ
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 

ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เข้าชม
เว็บไซต์ทีต่อบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจในการเข้าใช้
เว็บไซต์ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 

ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้
เข้าชมเว็บไซต์ที่ตอบ
แบบสอบถามมีความพึง
พอใจในการเข้าใช้เว็บไซต์
ของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค 9 

  

11 ตรวจตดิตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ในพื้นที่
รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 

1) มีเอกสารรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

1) มีเอกสารรายงานผล
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
 2) มีเอกสารรายงานผล
การตรวจราชการกรณีปกติ 
ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

  

ศึกษาธิการภาค 9 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อคัดเลือก นวัตกรรม
การปฏิบัติทีด่ี (Best 
Practice) ระดับภาค
ทั้งหมด 15 นวัตกรรม 

8 จัดท าฐานข้อมูลและระบบตดิตาม
ประเมินผลระดับพื้นท่ีสนับสนุน 
SDG 4 

จัดท า Roadmap เพื่อ
การด าเนินการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4                              
สร้างหลักประกันว่าทุกคน 

Roadmap เพื่อการ
ด าเนินการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4         
ซึ่งพบว่ามีโครงการ  

  



 

2) มีเอกสารรายงานผลการ
ตรวจราชการกรณีปกติ ตาม
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เขต
ตรวจราชการที่ 9 

2564 เขตตรวจราชการที่ 
9 

12 ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดค า
รับรองการปฏบิัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พื้นที่ส านักงานศึกษาธิการภาค 
9  ทั้ง 5 จังหวัด ร้อยละ 80  

ผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9                  
ร้อยละ 94 

  

13 ขับเคลื่อนการบริหารจัด
การศึกษาในระดับภาคและ
กลุ่มจังหวัด (XYZ) 

1.จัดท าแผนพัฒนาด้าน
การศึกษาในระดับภาคและกลุ่ม
จังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570)             
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน 3 
ระดับ และนโยบายรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง 

1.มีแผนพัฒนาด้าน
การศึกษาในระดับภาคและ
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 
2570) ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผน  
 

  

 
 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร ค่ำเป้ำหมำย 

ตำมแผนฯ 
ผลกำรด ำเนินงำน บรรลุ     

ค่ำ
เป้ำหมำย 

หมำย
เหตุ 

  2.จัดท าแผนปฏิบตัิการด้าน
การศึกษาในระดับภาคและกลุ่ม
จังหวัด (พ.ศ. 2566) 

3 ระดับ และนโยบาย
รัฐบาลที่เกีย่วข้อง 
2.มีแผนปฏิบตัิการด้าน
การศึกษาในระดับภาคและ
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566) 

  

 จ ำนวนโครงกำรที่บรรลุค่ำเป้ำหมำย 13  

 คิดเป็นร้อยละ 100.00  

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

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   
 
 

หน้ำปกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปี พ.ศ.2564 จ ำนวน 68 หน้ำ 
 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 




