
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
การตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เอกสารลาํดับที ่๑๖/๒๕๖๔ 
กลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล  

สํานักงานศึกษาธิการภาค ๙ สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารลําดับที่ ๑๖/๒๕๖๔ 

กลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

สํานักงานศึกษาธิการภาค ๙ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 



 

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

 คํานํา 

 
 การติดตามประเมินผลเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งเปนกระบวนการท่ีจะกําหนดข้ันตอน

การดําเนินงานดานการกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือติดตามความกาวหนาของภารกิจและประเมินผลวาภารกิจสําเร็จ             

ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดนโยบายการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพ่ือเปนมาตรการสําคัญในการตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย                             

ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทําหนาท่ีในฐานะผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรี             

วาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีชวยวากระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจ ติดตาม

และประเมินผลระดับนโยบาย นิเทศ ใหคําปรึกษาและแนะนําเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ

ของหนวยงาน สวนราชการหรือองคกรหลัก เปนหนวยงานระดับสวนกลางและสํานักงานศึกษาธิการภาค                    

และศึกษาธิการจังหวัด ท่ีเปนหนวยงานระดับภูมิภาค มีหนาท่ีจะตองดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

การบริหารและการดําเนินงานตามแนวทางการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนโยบาย              

ตามภารกิจของหนวยงาน และจะตองรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจในภาพรวมระดับนโยบาย                      

และยุทธศาสตรของแตละหนวยงาน 

 สํานักงานศึกษาธิการภาค 9  โดยกลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล มีบทบาทภารกิจ     
ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ   
โดยติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสนับสนุนการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการในการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดจัดทํา
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเสนอผลการดําเนินงานและ
สภาพความสําเร็จตามภารกิจของหนวยงานท่ีสอดรับกับนโยบายในภาพรวมของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พรอมท้ัง ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ ท่ีเปนประโยชนตอผูบริหารและผูท่ี
เก่ียวของพิจารณานําไปเปนขอมูลประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ เพ่ือสงเสริม สนับสนุนพัฒนาการศึกษา
ตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการตอไป 

 ในการนี้  สํานักงานศึกษาธิการภาค 9  ขอขอบคุณสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในกํากับ                 

ท้ัง 5 จังหวัด ไดแก จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแกว รวมท้ังหนวยงานทางการศึกษา ท่ีใหความ

รวมมือในการจัดทํารายงานฉบับนี้ สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค และสามารถนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอการพัฒนาการศึกษาตามความมุงหวังตอไป 

 

 
กลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล 

                   สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 



 รายงานการตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 รอบท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 

 



 

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา                  1 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564                                         

 บทท่ี ๑   

บทนํา 

 

1. หลักการและเหตุผล 
การตรวจราชการเปนมาตรการสําคัญในการบริหารราชการแผนดินท่ีจะทําใหการปฏิบัติราชการหรือการ

ปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามเปาหมายและแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ อันเกิดจากการดําเนินการ 
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินและนโยบายของรัฐบาล สามารถแกไขปญหา อุปสรรค และกอใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนดวยความโปรงใสเปนธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ บัญญัติวา การบริหารราชการตองเปนไป
เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ โดยประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ โดยมีผูตรวจ
ราชการกระทรวงรับผิดชอบและมีอํานาจหนาที ่ในการตรวจราชการเกี ่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐเฉพาะในขอบเขตอํานาจหนาท่ีของกระทรวง ในฐานะผูสอดสองดูแลแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงและปลัดกระทรวง ตามท่ีกําหนดไวใน ขอ ๙ ของระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรีวาดวยการ
ตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ขอ ๘ กําหนดใหการตรวจราชการดําเนินการตามแผนการตรวจราชการประจําปหรือ
ตามท่ีไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชา นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีโดยใหจัดทําแผนการตรวจราชการประจําป
ใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา รวมท้ังกําหนดมาตรฐานและเครื่องมือในการตรวจราชการของผูตรวจราชการให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 กําหนดใหกระทรวง 
ศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือทําหนาท่ีในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม และ
ประเมินผลระดับนโยบาย การนิเทศ ใหคําปรึกษา แนะนํา เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการประกอบกับคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ขอ 5 (4) ให
สํานักงานศึกษาธิการภาคมีอํานาจหนาท่ีสนับสนุนการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 2.5 และ 4.5 เก่ียวกับหนาท่ีความรับผิดชอบดานการตรวจราชการและการติดตาม
ประเมินผล ของสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวย การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 ไดกําหนด
รายละเอียด            แนวทางการตรวจราชการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึนนอกจากนั้นประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ขอ 5 (4) ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา กํากับ ดูแล 
ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 มีหนาท่ีในการดําเนินการ             
สนับสนุนการตรวจราชการของผูตรวจราชการในการตรวจราชการ การติดตามประเมินผลตามนโยบาย              
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ           
จึงไดจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจําป



 

      2                         รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา
                                                     ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเสนอผลการดําเนินงานและสภาพความสําเร็จตามภารกิจของหนวยงานท่ีสอดรับกับ
นโยบายในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ พรอมท้ัง ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือใช
ประโยชนในการประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายของกระทรวง และการบริหารจัดการดานงบประมาณท่ีมี
ประสิทธิภาพตอไป 

2. วัตถุประสงคของการตรวจราชการ และติดตาม 
 2.1 เพ่ือตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษา  ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ท่ีหนวยงาน/สถานศึกษาในเขตตรวจราชการ
ท่ี 9 นําสูการปฏิบัติ  
 2.2 เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมท้ังปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะเชิงนโยบายของหนวยงาน/สถานศึกษาในเขตตรวจราชการท่ี 9 แกผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

3. กรอบแนวคิดของการตรวจราชการ และติดตาม 
การตรวจราชการ และติดตามประเมินผล ไดใชแนวปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ

ตรวจราชการ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (มาตรา 20) 
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา       
พ.ศ. 2560 โดยการตรวจราชการกรณีปกติ เปนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวง 
ศึกษาธิการประจําป แบงการตรวจราชการ ปละ 2 รอบ ไดแก รอบท่ี 1 ระหวางเดือนตุลาคม–มีนาคม และรอบท่ี 
2 ระหวางเดือนเมษายน–กันยายน ของปงบประมาณ และมีการรายงานผลในลักษณะการตรวจ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย รวมท้ังปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะของหนวยงาน/สถานศึกษาซ่ึงเปน
หนวยรับตรวจในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ดังแผนภาพท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดของการตรวจราชการ 

การมีสวนรวม (Participation) 

ปจจัยนาํเขา 
(Input) 

- ผูตรวจราชการ 
- ผูชวยผูตรวจราชการ 
- บุคลากรสนับสนุน 
  การตรวจราชการ 
- นโยบาย 
- ขอมูลสารสนเทศสนับสนุน
การตรวจราชการ 
- งบประมาณ 
- วัสดุ/อุปกรณ 

กระบวนการตรวจราชการ 
(Process) 

- แผน/กําหนดการตรวจ 
   ราชการ 
- เครื่องมือการตรวจราชการ 
- ปฏิบัติการตรวจราชการ 
  ในพ้ืนท่ี 
- ขอเสนอแนะการตรวจ 
  ราชการ 
- บันทึกสมุดตรวจราชการ 
 

ผลผลิต  
(Output) 

- รายงานผลการตรวจราชการ 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

- ผลการตรวจราชการนําไปสู 
  การปฏิบัติ 
- หนวยรับการตรวจมีการ 
  พัฒนาขีดสมรรถนะและ 
  ศักยภาพองคกร 
- ประชาชนไดรับการบริการท่ีดี 
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4.  ขอบเขตของการตรวจราชการ และติดตาม 
 4.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง สถานท่ี
จัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหมีความสอดคลองกับการบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร และการแบงเขตตรวจราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี
มุงเนนใหความสําคัญกับเขตพ้ืนท่ีท่ีติดตอกัน ซ่ึงมีภูมิประเทศ ประเพณี วัฒนธรรม คานิยม และลักษณะของพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจและสังคมที่มีความใกลเคียงกันมีจุดออน จุดแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติท่ีคลายคลึงกัน ทําใหงายตอการกําหนดยุทธศาสตร การพัฒนาใหบรรลุวัตถุประสงค
รวมกันได โดยเขตตรวจราชการท่ี 9 ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรแีละสระแกว  
 4.2 ขอบเขตของหนวยรับตรวจ ไดแก หนวยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในเขตตรวจราชการท่ี 9 ซ่ึงอยูในองคกรหลกัของการตรวจราชการ จํานวน 35 แหง  ดังนี้ 

  4.2.1 สํานกังานศึกษาธิการจังหวัด จํานวน 5 จังหวัด ไดแก 
   1) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
   2) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
    3) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
        4) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
   5) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว  
    4.2.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 3 แหง 
   1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด      
   2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก 
   3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระแกว   
    4.2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน ๘ แหง 

1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ 
   2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒   
                        3) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
   4) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
   5) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ 
   6) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 
   7) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต ๑  
   ๘) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต ๒                              
             4.2.4 สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด  จํานวน 6 จังหวัด 
             1) สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
   2) สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตราด 
   3) สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก 

4) สํานกังานอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 
   5) สํานกังานอาชีวศึกษาจังหวัดสระแกว 
          4.2.5 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  
    จํานวน  5 จังหวัด 
         1) กศน. จังหวัดจันทบุรี 
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         2) กศน. จังหวัดตราด 
                          3) กศน. จังหวัดนครนายก 
          4) กศน. จังหวัดปราจีนบุรี 
         5) กศน. จังหวัดสระแกว 
            4.2.6 สถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ  จํานวน 8 แหง 
  โรงเรียนเฉพาะความพิการ 

1) 16โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบรุี จังหวัดปราจีนบุรี 
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห 

2) 16โรงเรียนราชประชานุเคราะห 48 จังหวัดจันทบุรี 
3) 16โรงเรียนราชประชานุเคราะห 49 จังหวัดตราด 

ศูนยการศึกษาพิเศษ 
4) 16ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดจันทบุรี 
5) 16ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดตราด 
6) 16ศูนยการศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจําจังหวัดนครนายก 
7) 16ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดปราจีนบรุี 
8) ศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดสระแกว 

      4.3 ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ลงวันท่ี 1๑ มกราคม พ.ศ. 2564 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (เพ่ิมเติม)* ลงวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมอบหมายให
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 กรณีปกติ จํานวน 5 ดาน 17 นโยบาย ดังนี้ 

1. ดานความม่ันคง 
    1.1 การสงเสริมใหผูเรียนมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง และมีคุณธรรม  

ความเปนพลเมือง ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
    2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up 

skill) และการเรียนรูทักษะใหม (New skills)   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และหองเรียนอาชีพสูการสรางอนาคตใหผูเรียนมีอาชีพและมีงานทํา 

     2.3  การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 
     2.4 การขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center)* 
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
    3.1  การสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
    3.2 การพัฒนาครูใหมีทักษะความรูและความชํานาญการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ  

รวมท้ังการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
      3.3 หลักสูตรฐานสมรรถนะ* 

4.  ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001043
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001160
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001158
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001065
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001056
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001065
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001065
http://special.obec.go.th/view_belong.php?id=2001065


 

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา                  5 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564                                         

    4.1 การใชแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรูเพื่อพัฒนา
ดานการศึกษาเพ่ือความเปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 

    4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
     4.3  การเขาถึงทางการศึกษาสําหรับคนพิการ และผูดอยโอกาส 
     4.4 ความปลอดภัยของผูเรียน* 
     4.5 การศึกษาตลอดชีวิต* 
5.  ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
     5.1  การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
     5.2  โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
     5.3  โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
    5.4  โรงเรียนขนาดเล็กท่ีดํารงอยูไดดวยตนเอง 

5. คํานิยามศัพท 
 “การตรวจราชการ” หมายความวา ตรวจติดตามผล เรงรัด แนะนํา สืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริง สดับ
ตรับฟงเหตุการณเสนอแนะ ติดตอประสานงานตรวจเยี่ยมหรือดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือใหการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวง 
 “ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําเขตตรวจราชการท่ี 9”  หมายความวา ผูท่ีไดรับมอบหมาย
จากกระทรวงศึกษาธิการใหทําหนาท่ีการตรวจราชการระดับกระทรวงในพ้ืนท่ีจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ระนอง ภูเก็ต 
และสตูล 
 “องคกรหลักของการตรวจและติดตาม”  หมายความว า หนวยงานทางการศึกษาสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี 9  ไดแก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด, สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา, สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย, สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด และสํานักบริหารการศึกษาพิเศษ 
 “เขตตรวจราชการท่ี 9” หมายความวา การกําหนดเขตตรวจราชการของผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับการปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัดและการกําหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการกลุม
จังหวัด 18 กลุมจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนรี โดยใหทุกระทรวง ทบวง กรม ปรับปรุงเขตตรวจราชการใหสอดคลอง
กับการกําหนดเขตตรวจราชการ สํานักนายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 10/2551 ลงวันท่ี 30 
มกราคม พ.ศ. 2551 เรื่อง การกําหนดเขตตรวจราชการของผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยเขตตรวจ
ราชการท่ี 9 ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุร ีและสระแกว 
 “หนวยงานสนับสนุนการตรวจราชการ” หมายความวา สํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานศึกษาธิการภาค ๙, สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีเขตตรวจ
ราชการท่ี 9 
 “หนวยรับการตรวจราชการ”  หมายความวา หนวยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาสังกัด                 
หรือในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ัง โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน ในพ้ืนท่ีเขตตรวจ
ราชการท่ี 9 
 
                   สพฐ.       หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                    สอศ.       หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                    กศน.       หมายถึง สํานกังานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
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                    สช.         หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
                    สพป. หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                    สพม. หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
                    กศน.จ.  หมายถึง สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
                    อศจ. หมายถึง สํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 
                    สช.จ.  หมายถึง สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด   
                    ศกศ. หมายถึง ศูนยการศึกษาพิเศษ 
                    กศจ. หมายถึง สํานักงานศึกษาธิการจังหวดั 

6. ประโยชนท่ีไดรับ 
 6.1 หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการท่ี 9 สามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายของนโยบาย 

6.2 กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานตนสังกัด สามารถนําผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะตามนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนขอมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนาแนว
ทางการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการภาพ 
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บทท่ี ๒   
กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย และขอมูลท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ ไดศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดทํารายงานการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนําเสนอตามหัวขอดังตอไปนี้ 
  1. กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  2. นโยบายท่ีเก่ียวของ 
  3. การตรวจราชการ โครงสรางระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
  4. ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาท่ีเก่ียวของ 
 

1. กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 

6 ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ 1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 2) เกิดผลสัมฤทธิ์       
ตอภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไมมีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความ
จําเปน 5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก
และไดรับการตอบสนองความตองการ 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ และมาตรา 9         
การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติดังนี้ 1) กอนจะดําเนินการตาม
ภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวน
ราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอนระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละ
ข้ันตอน เปาหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จ  ของภารกิจ 3) สวนราชการตอง            
จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการ
กําหนดข้ึน ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด 4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการเกิด ผลกระทบตอประชาชน ใหเปนหนาท่ีของ สวนราชการท่ีจะตองดําเนินการแกไข           
หรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20                              
ใหกระทรวงศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือทําหนาท่ีในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย 
ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศใหคําปรึกษาและแนะนําเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ขอ 9 วรรคสอง ผูตรวจราชการ
กระทรวง รับผิดชอบและมีอํานาจและหนาท่ีในการตรวจราชการเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานของรัฐ
และเจาหนาท่ีของรัฐ เฉพาะในขอบเขตอํานาจและหนาท่ีของกระทรวง ในฐานะผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง และปลัดกระทรวง และขอ 12 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
ตรวจราชการตามขอ 7 ใหผูตรวจราชการมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ (1) สั่งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการ
ตรวจปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี หรือ
คําสั่งของนายกรัฐมนตรี (2) สั่งเปนลายลักษณอักษรใหผูรับการตรวจปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติในเรื่องใดๆ ใน
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ระหวางการตรวจราชการไวกอน หากเห็นวาจะกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการหรือประโยชนของประชาชน                  
อยางรายแรง และเม่ือไดสั่งการดังกลาวแลวใหรายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือพิจารณาโดยดวน (3) สั่งให
หนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐชี้แจง ใหถอยคํา หรือสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา (4) สอบขอเท็จจริง สืบสวนสอบสวน หรือสดับตรับฟงเหตุการณ เม่ือไดรับการรองเรียน  
หรือมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดําเนินงานกับหนวยงานตรวจสอบอ่ืนๆ เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน             
ของประชาชนหรือปญหาอุปสรรคของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐ (5) ประเมินผลการปฏิบัติราชการ   
ของผูรับการตรวจ และรายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบ (6) เรียกประชุมเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือชี้แจง แนะนํา              
หรือปรึกษาหารือรวมกัน 

1.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาพ.ศ. 2560 ขอ 8 การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับกระทรวง เปน
การตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศใหคําปรึกษา และแนะนํา
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหนวยงานและเจาหนาท่ีในขอบเขตอํานาจหนาท่ี                                   
ของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผูสอดสองดูแลแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การตรวจราชการจะตองไมกระทบกระเทือนตอสาระการบริหารและการจัดการศึกษา                
ของสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาท่ีเปนนิติบุคคลท่ีสามารถดําเนินกิจการไดโดยอิสระพัฒนา                 
ระบบบริหารและการจัดการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัวมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

1.5 คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560 เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 5 ใหมีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวนสิบแปดภาค 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาประกาศกําหนดเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทําหนาท่ีขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยอํานวยการ 
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบรวมมือและบูรณาการกับหนวยงาน  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และหนวยงานอ่ืนหรือภาคสวนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีนั้น ๆ และใหมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 1) กําหนดยุทธศาสตร
และบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดําเนินงาน
ตามขอ 3(1) นโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมท้ังการ
พัฒนาดานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพ้ืนท่ี 2) สนับสนุน               
การพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 3) กํากับดูแล ติดตาม                     
และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด    ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 4) สนับสนนุการตรวจราชการ 
และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ               
5) ประสานการบริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี
ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก 6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 1.6 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการ
ภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 11 เมษายน 2560             
ขอ 1 สํานักงานศึกษาธิการภาค แบงกลุมงานภายในออกเปน 5 กลุม ขอ 2 ใหแตละกลุมตามขอ 1 มีหนาท่ีความ
รับผิดชอบดังนี้ โดย 2.5 กลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล 1) วางแผนการจัดระบบการประสานการตรวจ
ราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 2) กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตามและประเมินผล        
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การดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 3) กํากับ ดูแล เรงรัด ติดตามและประเมินผล   
การบริหารการจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 4) ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5) จัดระบบ
ประสาน สนับสนุน ชวยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤติทางการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ                 
6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

 

1.7 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร

ชาติ ไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรแหงชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) เพ่ือใชเปนกรอบแนว
ทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและยุทธศาสตร ดังนี้ 

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาหมาย 
1. ความม่ันคง 

1) การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติท้ังมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง  

2) ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย             
ท่ีเขมแข็ง เปนศูนยกลางและท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เปนกลไกท่ีนําไปสู                
การบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  

3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน                
มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 

4) ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได ท่ี ม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต                   
มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงานและน้ํา 
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2. ความม่ังคั่ง 
1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุมรายได

สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน  
2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคม
ขนสง การผลิต การคาการลงทุนและการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง  

3) ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. ความย่ังยืน 
1) การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม          
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

2) การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 

3) ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันท  
2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการใหบริการของรัฐอยางท่ัวถึง เทาเทียม เปนธรรม 
3. เพ่ือลดตนทุนใหภาคการผลิตและบริการ  
4. เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการดวยนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
(1) ดานความม่ันคง 

1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย                        
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น                  
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศ ทุกระดับและรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศการรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา                
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
(2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
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1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติ การคา 
2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ               

ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมี คุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

(4) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

(5) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
1) จัดระบบอนรุักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

(6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครฐั 
4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ 
6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
1.8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เปน 5 ปแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) สูการปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 มีหลักการท่ีสําคัญ คือ  

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือใหเกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยาง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี ซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ี
จําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคนมีความเปนคนท่ีสมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีท่ี
ยืน              และเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุขและอยูรวมกันอยางสมานฉันท  

2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคน
ใหมีความเปนคนท่ีสมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบตอสังคม            
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมถึง              
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การสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ          
และสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  

3) ยึด“วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน”  

4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” ท่ีเปนเปาหมาย                 
ในยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุ
ใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน 
(SDGs)  

5) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ป
ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว” 

 

วิสัยทัศน : มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง        
มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 

 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหคนไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถ สามารถพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  
2. เพ่ือใหระบบเศรษฐกิจมีโครงสรางท่ีเขมแข็ง มีเสถียรภาพ แขงขันได ยั่งยืน  
3. เพ่ือรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศน 
4. เพ่ือสรางความม่ันคงภายในประเทศ ปองกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามขามชาติ 
5. เพ่ือใหการทํางานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยงระหวางหนวยงานท่ียึดหนาท่ีและพ้ืนท่ีทําใหภาครัฐ           

มีประสิทธิภาพและปราศจากคอรรัปชั่น 
 

กรอบวิสัยทัศนและเปาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
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ยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 จํานวน 10 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและความเหลื่อมล้ําในสังคม  
3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
4) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
5) ยุทธศาสตรการความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู ความม่ังค่ังและยั่งยืน  
6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย  
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

เปาหมายรวม : 
1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง มีความเปนพลเมือง

ต่ืนรูทําประโยชนตอสวนรวม เปนนวัตกรรมสรางสรรคทางสังคม มีความสุขท้ังมิติทางกายใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง มีความเปนไทย และมีความสามารถเชิงการแขงขันในเวทีโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี 

2) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็งประชา
ชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเปน
ธรรม 

3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 
โครงสรางเศรษฐกิจปรับสู  เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิ ทัล             
เนนอุปสงคนําการผลิต มีผูประกอบการรุนใหม และมีผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี เขมแข็ง มีการลงทุนในการผลิต                 
และบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ โดยกระจายฐานการผลิตและการ
ใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอปและมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบ 
โลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา 

4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 

5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพ ลักษณท่ีดีและเพ่ิม
ความเชื่อม่ันของนานาประเทศตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคา และการคามนุษยลดลง             
มีความพรอมในการปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบไดกระจายอํานาจ
และมีสวนรวมจากประชาชน ลดปญหาคอรรัปชั่น การใชจายภาครัฐตองมีประสิทธิภาพสูงและมีบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 
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รายละเอียดยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มีหลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญ ยึดหลัก “ปรัชญา            
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยมียุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และอีก 4 ยุทธศาสตร                
ท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 ยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  แนวทางพัฒนาสําคัญ 
ประกอบดวย (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม                    
ท่ีพึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ (2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยาง
มีคุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะ       
การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชน
ใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต (4) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบ   
ตอสุขภาพ อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฏหมาย
และภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดคาใชจาย   
ในระบบสุขภาพภาครัฐ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ี
สุขภาพ (6) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมีกฎหมาย           
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว (7) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ กําหนด
มาตรการดูแลครอบครัวท่ีเปราะบาง สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิขาการท่ีทุกคน              
เขาถึงได 

2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม แนวทางการพัฒนา
สําคัญ ประกอบดวย (1) การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 41 ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถ
ยกระดับรายไดและเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ อาทิ ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกเด็ก           
และเยาวชนท่ีดอยโอกสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนท่ีครอบคลุมตั้งแตการสรางรายได             
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ของครัวเรือน สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา ใหทุนการศึกษาตอระดับสูง (2) การกระจายการใหบริการ
ภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง อาทิ บริหารจัดการใหบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ผานการพัฒนาระบบสงตอผูปวยท้ังในระดับจังหวัด ภาคและ
ระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน (3) การเสริมสรางศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสราง
ความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศษรฐกิจพอเพียง อาทิสนับสนุนการใหความรูในการบริหาร
จัดการ        ทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือนการปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทําหนาท่ีเปนสถาบันการเงินใน
ระดับหมูบานตําบลท่ีทําหนาท่ีท้ังการใหกูยืมและการอบรมและจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสิน
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย 

3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน แนวทาง            
การพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ท้ังในภาคการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ
และดานการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุน             
ใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (2) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาค
การผลิตและบริการ มุงเนนการสรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ              
และการคาการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตร                  
และอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพ่ือยกระดับ                     
ไปสูอุตสหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีชั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถ               
การแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริหาร ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือสงเสริมการคาท่ีเปนธรรม              
และอํานวยความสะดวกการคาการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน แนวทางการพัฒนา
สําคัญ ประกอบดวย (1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน
และเปนธรรม (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุลและยั่งยืน              
(3) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม (4) การสงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม                 
(5) การสนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ (7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ               
และกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (8) การพัฒนาความรวมมือ                    
ดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนําประเทศสูความม่ังคั่ง              
และย่ังยืน แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคม
และธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพรอม            
ในการรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (3) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความ
ม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคมและการปองกันภัยคุกคาม
ขามชาติ (4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม               
และความม่ันคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล (5) การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความ
สอดคลองกันระหวางแผนงานท่ีเก่ียวของกับความม่ันคง การพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ                  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท 
ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัวมีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา                    
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให                 
การจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได
มาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐานตรงตามความตองการ               
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการอยางมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง (5) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส
และยุติธรรม (6) ปฏิรูปกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัยเปนธรรมและสอดคลองกับขอบังคับ
สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสร าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส แนวทางการพัฒนาสําคัญ 
ประกอบดวย (1) ดานระบบคมนาคมขนสง อาทิ พัฒนาระบบ
รถไฟใหเปนโครงขายหลัก  ในการเดินทางและขนสงของ
ประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ 
พัฒนาระบบขนสงทางน้ํา (2) ดานโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทานใหไดมาตรฐานสากลและสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิม
ตลอดหวงโซอุปทาน (3) ดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให
เพียงพอ และสรางความม่ันคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิม
ศักยภาพ การบริหารจัดการ การผลิตและการใชพลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด (4) ดานสื่อสาร พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศใหท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสราง
มูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ (5) ดานน้ําประปา พัฒนาระบบน้ําประปา
ใหครอบคลุมและท่ัวถึง การบริหารจัดการใชน้ํ าอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรม 
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8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการพัฒนา
สําคัญ ประกอบดวย (1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชย                
และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเอง และกลุมเทคโนโลยี 
ท่ีนําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริม
ผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยีและรวมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สงเสริม            
การสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจท่ีผสานการใชเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลอง
กับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี 

9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย 
(1) การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจาย
ตัวอยางท่ัวถึง พัฒนาภาคเหนือให เปนฐานเศรษฐกิจ
สรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุด
พนจากความยากจนสูเปาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาค
กลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนํา พัฒนาภาคใตเปนฐานการ
สรางรายไดท่ีหลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนา
สภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู
สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถ่ิน ภาคประชา
สังคมและภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง (3) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาพ้ืนท่ีฟนฟู
ท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล              
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม 

10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนาสําคัญ 
ประกอบดวย (1) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหมสําหรับสินคา
และบริการของไทย (2) พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกและโทรคมนาคมในกรอบความ
รวมมือภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน (3) พัฒนาและ
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนท่ีโดดเดนในภูมิภาค (4) สงเสริมการลงทุน
ไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทยและสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนชาติการคา (5) เปด

ประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน
ในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรท้ังในระดับอนุภูมิภาค
และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน (6) สรางความเปน
หุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและ
นานาชาติ (7) เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศ
โดยมีบทบาททสรางสรรค  (8) ส งเสริมความรวมมือ                
กับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคงในทุกดาน 
ท่ีเก่ียวกับเรื่องความอยูดีมีสุขของประชาชน (9) บูรณาการ

ภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ (11) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศ           
ท่ีสําคัญ 
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1.9 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2579  เพ่ือใช

เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของประเทศ ท้ังท่ีอยูในกระทรวง 
ศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ไดนําไปใชเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู
สําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุงหมายท่ีสําคัญของแผนคือ การมุงเนน                 

การประกันโอกาสและความเสมอภาค            
ทางการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมี           
งานทําและสรางงานได  ภายใตบริบท
เศรษฐกิจและสั งคมของประเทศและ             
ขอ ง โ ลก ท่ี ขั บ เ คลื่ อ นด ว ยน วั ต ก ร ร ม               
และความคิดสรางสรรค รวมท้ังความเปน
พลวัตร  เ พ่ือ ใหประเทศไทยสามารถ            
กาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง 
ไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว  ซ่ึงภายใตกรอบ
แผนการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2560  - 
2579 ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาการศึกษาใน           

5 ประการ ไดแก การเขาถึง (Access)ความเทาเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
และตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน : ใหความสําคัญกับการสรางระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือเปน
กลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย และรองรับการศึกษา การเรียนรู            
และความทาทายท่ีเปนพลวัตรของโลกศตวรรษท่ี 21  

หลักการ :  
1) รัฐมีหนาท่ีจัดการใหพลเมืองทุกคนไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถพัฒนา

ขีดความสามารถท่ีมีอยูในตัวตนของแตละบุคคลใหเต็มตามศักยภาพ จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม  
2) รัฐจะประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ                

และมาตรฐานตามศักยภาพและความสามารถของแตละบุคคล  
3) แยกบทบาท อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของรัฐ ในฐานะผูกํากับนโยบายและแผน  

ผูกํากับการศึกษา ผูประเมินผลการศึกษา ผูสงเสริมสนับสนุน และผูจัดการศึกษา ออกจากกัน  
4) รัฐพึงปฏิบัติตอสถานศึกษาภายใตกฎกติกา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  
5) ทุกภาคสวนของสังคม ซ่ึงเปนผูไดรับประโยชนท้ังทางตรงและทางออมจากการไดรับ

การศึกษาของพลเมืองตองมีสวนรวมระดมทุน และรวมรับภาระคาใชจายเพ่ือการศึกษา  
6) สถานศึกษาตองบริหารและจัดการท่ีแสดงความรับผิดชอบ (Accountability) ตอคุณภาพ

และมาตรฐานของบริการการศึกษาท่ีใหแกผูเรียน  
7) รัฐจะกําหนดกรอบทิศทางการพัฒนากําลังคน จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา 

คณะ/สาขาวิชาท่ีสนองตอบตอความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ และ  
8) หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองมีความยืดหยุนหลากหลาย สนองตอบ

ความตองการของผูเรียน ท้ังผูท่ีอยูในวัยเรียน และผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน     
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ยุทธศาสตร :  
  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 มุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคนสามารถเขาถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาคนใหมีสมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
แนวคิดการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ ยึดหลักสําคัญในการจัดการศึกษาประกอบดวย หลักการ
จัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียม และท่ัวถึง (Inclusive 
Education)  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีสวนรวมของสังคม 
(All For Education) อีกท้ังยึดตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs 
2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนชวงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได และวิกฤติดานสิ่งแวดลอม โดยนํายุทธศาสตร
ชาติ มาเปนกรอบความคิดสําคัญในการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ มีวิสัยทัศน “คนไทยทุกคนไดรับ
การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” มียุทธศาสตรประกอบ 6 ยุทธศาสตร โดยมียุทธศาสตร           
ท่ีเก่ียวของจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เปาหมาย 
     1) คนทุกชวงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
     2) คนทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษไดรับ
การศึกษาและเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
     3) คนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแลและปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
    แนวทางการพัฒนา 
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     1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 2) ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาส         
ในการเขาถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
 3) ยกระดับคุณภาพและสงเสริมโอกาส           
ในการเขาถึงการศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง
พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนท่ี           
เกาะแกง ชายฝงทะเล ท้ังกลุมชนตางเชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชน-ชายขอบ และ
แรงงานตางดาว) 
 4) พัฒนาการจั ดการศึกษาเ พ่ือการ

จัดระบบการดูแลและปองกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบตาง ๆ             
ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร เปนตน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ 
     เปาหมาย 
      1) กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2) สถาบันการศึกษาและหนวยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญ                 
และเปนเลิศเฉพาะดาน 
      3) การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ    
 
     แนวทางการพัฒนา 
      1) ผลิตและพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความตองการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2) สงเสริมการผลิตและพัฒนากําลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 
      3) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ีสรางผลผลิต                 
และมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
เปาหมาย 

      1) ผูเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะ              
ท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
      2) คนทุกชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา             
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ 
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      3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร
ไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4) แหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและมาตรฐาน              
และประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
      5) ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6) ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 
      7) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริม สนับสนุนใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูความสามารถ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแตละชวงวัย 
2) สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน และสื่อการเรียนรูตาง ๆ ใหมีคุณภาพ

มาตรฐาน และประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเรียนรูไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
3) สรางเสริมและปรับเปลี่ยนคานิยมของคนไทยใหมีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  

ท่ีพึงประสงค 
4) พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาคลังขอมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
6) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
7) พัฒนาคุณภาพครู อาจารย และบคุลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส ความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
เปาหมาย 

      1) ผูเรียนทุกคนไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      2) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
      3) ระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกตอง 
เปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา 
การติดตามประเมิน และรายงานผล 

แนวทางการพัฒนา 
      1) เพ่ิมโอกาสและความ
เสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย 
      3) พัฒนาฐานขอมูลดาน
การศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเขาถึงได 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
     เปาหมาย 

1) คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 

2) หลักสูตร แหลงเรียนรู  และสื่อการเรียนรู ท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร                      
กับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
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3) การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 
1) สงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม                    

และ      นําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
2) สงเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  แหลงเรียนรู  และสื ่อ           

การเรียนรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3) พัฒนาองคความรู งานวิจัย และนวัตกรรม ดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม  
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

เปาหมาย 
1) โครงสราง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน

และสามารถตรวจสอบได 
2) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพ             

และมาตรฐานการศึกษา 
3) ทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการ               

ของประชาชนและพ้ืนท่ี 
4) กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ        

ท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลังแรงงานของประเทศ 
5) ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนธรรม 

สรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

1) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการศึกษา 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
4) ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาท่ีสงผลตอคุณภาพ             

และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
5) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

 เปาหมายสุดทาย :  
1) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ สามารถเปนกลไกในการพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย  
(Productivity) ท่ีตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เ พ่ือให
ประเทศสามารถกาวขามกับดักของประเทศท่ีมี
รายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลวอยาง
ยั่งยืน ภายใตพลวัตรของโลกศตวรรษท่ี 21   
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2) ประชากรทุกชวงวัยสามารถเขาถึงโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรู 
จากระบบการศึกษาท่ีมีความยืดหยุน หลากหลาย และตอบสนองความตองการของผูเรียนเพ่ือยกระดับชนชั้น
ของสังคม ภายใตระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based Economy) ท่ีเอ้ือตอการสรางสังคมแหง
ปญญาและการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ท่ีประชาชนสามารถแสวงหาความรูและเรียนรูไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต   

3) ผูเรียนแตละระดับการศึกษา ไดรับการพัฒนาขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพท่ีมีอยู            
ในตัวตนของแตละบุคคล และมีคุณลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค มีองคความรูท่ีสําคัญและทักษะการเรียนรู            
ในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังทักษะการดํารงชีวิต และทักษะความรูความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
ท่ีตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ   

4) ภาคการศึกษามีทรัพยากรและทุนท่ีเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
จากการสวนรวมในการระดมทุนและสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาคสวนในสังคม ผานการเสียภาษี          
ตามสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง การบริจาค และการรวมรับภาระคาใชจายทาง การศึกษา   

5) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 
สามารถใหบริการท่ีตอบสนองความตองการบริบทเชิงพ้ืนท่ี ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ในฐานะท่ีเปน
ศูนยกลางของการบริการดานการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Hub for Education)  และเปนภาคเศรษฐกิจหนึ่ง
ของระบบเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค ท่ีสรางรายไดใหกับประเทศไทย 

1.10 หลักการของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 
2564) 

การท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ใหเกิดข้ึนในอนาคตนั้น จะตอง
ใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อน
กระบวนการการพัฒนาท้ังในระยะกลางและระยะยาว โดยเฉพาะ “การพัฒนาคน” ใหมีการเตรียมความพรอม
รับ              การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงมีสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือทักษะการเรียนรูและการ
เสริมสรางปจจัยแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคน โดยการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกตใชท้ังในเชิงระบบและโครงสรางของ
สังคมไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน แตท่ีผานมาประเทศไทยไมไดมีการกําหนด
วิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว  เม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหนโยบาย
ขาดความตอเนื่อง การพัฒนาจึงเกิดภาวะหยุดชะงักหรือชะลอตัว ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลือง
ทรัพยากรประเทศ  

ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมาย                 
การพัฒนาประเทศในระยะยาว และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อน
ประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2559 อันเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ จึงไดกําหนดใหรัฐตองจัดทํา “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือใชเปนกรอบ             
ในการจัดทําแผนตางๆ  ใหสอดคลองและบูรณาการกัน โดยภายใตยุทธศาสตรชาตินี้ ประเทศไทยตองปฏิรูป
และปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสม            
กับสถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีสําคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) และตอเนื่องสูแผนพัฒนาฯ ฉบับตอๆ ไปนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดยึดยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป นอกจากนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการ
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จัดทําแผนการศึกษาระดับชาติในระยะยาว ก็ไดพิจารณานํากรอบแนวทางการดําเนินงานยุทธศาสตรชาติระยะ 
20 ป มาใชประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 - 2574 ดวยเชนกัน เพ่ือใหเกิด
การบูรณาการเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการพัฒนาการเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัย ตั้งแต
แรกเกิดไปจนตลอดชีวิต     

ดังนั้น ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 
2564) นอกจากจะคํานึงถึงสถานการณความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับสังคมไทยภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก 
ท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาคน รวมท้ังกฎหมายท่ีสําคัญตอการจัดการศึกษาของประเทศ และมีผลใหอํานาจ
หนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแลวกระทรวงศึกษาธิการไดยึดกรอบหลักการท่ีสําคัญ            
อันไดแก 1) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) และ 3) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 มา
วิเคราะห เพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและแนวทางใหสามารถขับเคลื่อน
ไปสูเปาหมายดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม เกิดประโยชนกับผูเรียนและประชาชนผูรับบริการไดสอดคลอง                 
กับทิศทางและเปาหมาย การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปขางหนา ท้ังในมิติความม่ันคงเศรษฐกิจ สังคม               
และมิติการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ โดยปรากฏสาระสําคัญและประเด็นความเชื่อมโยง ดังนี ้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

41.11 4ความเช่ือมโยงระหวางยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 
2574 กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในมิติดานตางๆ 

1 มิติดานความม่ันคง 
1.1 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป : ยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงใหกับประเทศ  

ความม่ันคงเปนเรื่องท่ีส งผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  โดยเฉพาะ                     
การเจริญเติบโตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความเชื่อม่ันกับนานาชาติดานการลงทุนและการทองเท่ียว               
และความสงบสุขของสังคมโดยรวม ดังนั้นเพ่ือบรรลุเปาหมายในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ                   
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ลด/ปองกัน ภัยคุกคามจากภายนอก และสรางความเชื่อม่ันในอาเซียนและประชาคมโลก มีกรอบแนวทาง               
ท่ีตองใหความสําคัญ ดังนี ้

1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี และธํารง
รักษาสถาบันหลักคือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอรรัปช่ัน สรางความเปนธรรม ลดความ               
เหลื่อมล้ํา กระจายอํานาจและสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม   

3) ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เนนเสริมสราง
กระบวนการสันติสุขและสันติวิธี ขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรงตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตรความม่ันคง เพ่ือให
เกิดความม่ันคงในการพัฒนาประเทศระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ท่ีมีความสัมพันธระหวาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา จึงกําหนดวัตถุประสงคของยุทธศาสตรความม่ันคง ดังนี้  

1) เพ่ือแกไขปญหาภัยคุกคามความม่ันคงภายใน ไมใหลุกลามเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะภัยคุกคามตอสถาบันหลักของประเทศ ปญหาความขัดแยงแตกแยก                      
ในสังคมไทยและความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตใหไดรับการแกไขในระดับหนึ่งและไมขยายตัว
ตอไป 

2) เพ่ือใหทุกภาคสวนท้ังหนวยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชนมีความพรอมในการผนึก
กําลังรับภัยคุกคามและมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการดานความม่ันคง มีศักยภาพในการปองกัน             
และแกไขสถานการณท่ีอาจเกิดข้ึนจากภัยคุกคาม เชน ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร   

3) เพ่ือใหนโยบายดานความม่ันคงกับนโยบายเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกมิติ ใหสามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ   

4) เ พ่ือสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับมิตรประเทศท้ังในระดับโลกภูมิภาค                    
และประเทศรอบบาน เปนเครื่องมือรักษาผลประโยชนของชาติและความสงบสุขของประเทศ 
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5) เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยกอการรายและการโจมตีดานไซเบอร ไมใหมีผลกระทบตอการ
พัฒนาประเทศ   

6) เพ่ือลดและบรรเทาปญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสาธารณภัยตางๆ ไดแก 
ภัยแลง ภัยหนาว อุทกภัย ดินโคลนถลม ไฟปาและหมอกควัน เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับกรอบทิศทาง            
และวัตถุประสงคภายใตมิติดานความม่ันคงของประเทศในขางตน กระทรวงศึกษาธิการควรมีการกําหนด
เปาหมายหรือแนวทางการดําเนินงานใหเกิดผลผลิต ผลลัพธ หรือผลกระทบภายใตทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชน สามารถไดรับการเสริมสรางท้ังทางทฤษฎี
และปฏิบัติใหเกิดความสํานึกท่ีจะชวยกันแกไขปญหาและพัฒนาสังคมไทยในปจจุบัน โดยเฉพาะการแกปญหา
ขอโตแยงดวยสันติวิธี การอยูรวมกันดวยความสามัคคีและการสรางความม่ันคงใหกับประเทศชาติ อีกท้ัง            
ควรกําหนดใหประชากรวัยเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต สามารถเขาถึงการจัดการศึกษาอยางเสมอภาค 
เหมาะสมและสอดคลองกับอัตลักษณและความตองการของพ้ืนท่ี     

2. มิติดานเศรษฐกิจ 
2.1 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป : ยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 
1) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ประเทศไทยมีฐานการผลิตท่ีหลากหลายท่ียัง

สามารถพัฒนาคุณภาพใหเปนกําลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญได แตยังตองเผชิญกับปญหาซ่ึงตองเรงรัด
ดําเนินการแกไข ดังนี้   

1.1) พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ พัฒนาอุตสาหกรรมสงออกท่ีมีศักยภาพสูง โดยการ
ผลักดันไทยเปนฐานการผลิตและการสงออกยานยนตและชิ้นสวน พรอมกับเนนการสรางมูลคาเพ่ิมดวยการ
ยกระดับมาตรฐานและผลิตภัณฑเฉพาะ พัฒนาเครือขายวิสาหกิจและบุคลากรและเทคโนโลยีการผลิตตลอดจน
สรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการไทย นอกจากนี้ จะพัฒนาไทยใหเปนฐานการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือผลิตสินคาท่ีมีความละเอียดสูง และการสงออกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสท่ีสําคัญพรอมท้ัง                
มีตราสินคาของไทยและเปนท่ีรูจักในเอเชีย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2) การสรางรายไดจากการทองเท่ียว โดยพัฒนากลุมเมืองทองเท่ียว และผลักดัน             

ใหไทยเปนศูนยกลางทองเท่ียวเชิงสุขภาพ รวมท้ังขับเคลื่อนการทองเ ท่ียวใหสามารถสรางรายได
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เพ่ิมข้ึน              อยางตอเนื่อง โดยจะใหความสําคัญกับการตลาด การดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังในและ
ตางประเทศ  พัฒนาระบบ โลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัย และพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงศิลปะ                 และวัฒนธรรม เชื่อมโยงสินคา OTOP กับการทองเท่ียวและสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพและสปา    

1.3) ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ พัฒนาไทยเปนศูนยกลางใหบริการสุขภาพ              
ของภูมิภาคอาเซียนเพ่ือสรางรายได แลวนําไปยกระดับคุณภาพบริการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานบริการสุขภาพ (Health Services) โดยเฉพาะในโรงพยาบาล
เอกชนท่ีมีความพรอม และสงเสริมและพัฒนาสถานบริการสุขภาพ (Wellness Health) เชน สปานวดแผนไทย 
เปนตน ในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑสมุนไพรใหได
มาตรฐานและสงเสริมการตลาดในเชิงรุก ตลอดจนพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลางการศึกษาวิชาการ และงานวิจัย
ดานการแพทยของภูมิภาค 

2) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ผลการวิเคราะหของท้ัง World Economic 
Forum (WEF) และ  International Institute for Management Development (IMD) พบว า  ศักยภาพ  
ของผูประกอบการไทยสวนใหญเม่ือเทียบกับตางประเทศยังไมสูง จึงจําเปนตองเรงพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ผูประกอบการสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และวิสาหกิจชุมชนโดยมีแนวทาง            
ในการดําเนินการท่ีสําคัญ ดังนี ้ 

2.1) พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทยในการสรางสรรคสินคา            
และบริการรูปแบบใหมใหมีจุดเดน และสามารถตอยอดดวยความคิดและนวัตกรรม รวมท้ังสรางความไดเปรียบ
จากความหลากหลายและเอกลักษณของวัฒนธรรมและความเปนไทย เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด
ไลฟสไตล และกาวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจนสงเสริมสถาบันการศึกษาในทองถ่ิน
ให เปนแหลงรวบรวมและศึกษาเ ก่ียวกับภู มิปญญาชาวบานในการพัฒนาผลิตภัณฑ ท่ี มีความเปน
เอกลักษณ          และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผูบริโภค ทุ ก
ระดับและรณรงคสงเสริมประชาสัมพันธใหผูประกอบการเห็น
ความสําคัญในการสรางเครื่องหมายการคาของ
ตนเองและสรางภาพลักษณสินคาไทย ใหเปน
ท่ียอมรับของคนท่ัวโลก   

2.2) พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอยสูสากล (SMEs) ใหมี
การรวมกลุมคลัสเตอรท่ีเขมแข็งเพ่ือเปนพลัง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยการพัฒนาปจจัย
แวดลอมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ และเสริมสราง
ขีดความสามารถในการแขงขัน อาทิ พัฒนาและ ยกร ะดั บ
ผู รั บช ว งการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ  และ ประยุกตใช
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมมูลคา เปนตน รวมท้ังสงเสริม ให เ ติบ โต
อยางสมดุลตามศักยภาพของพ้ืนท่ี ดวยการ กํ า ห น ด
ธุรกิจท่ีมีศักยภาพ                     
และเชื่อมเครือขายธุรกิจในแตละพ้ืนท่ี เ พ่ิม มูลคา 
สินคาและบริการดวยภูมิปญญาและเอกลักษณ 
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ของทองถ่ินตลอดจนสนับสนนุ SMEs ท่ีมี 
ศักยภาพขยายการลงทุนไปในตางประเทศ  

2.3) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
และสหกรณ เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และกลุมประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ใหเปนฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังใหสามารถพ่ึงพาตนเอง โดยในสวนของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจะเนน            
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ สรางเครือขายตลาด จัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน สงเสริมการเรียนรูในการ
ประกอบวิสาหกิจชุมชนและเตรียมความพรอมของเจาหนาท่ีรัฐเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพ สําหรับการพัฒนาสหกรณจะใหความสําคัญกับการเพ่ิมศักยภาพการเชื่อมโยงระบบการผลิต           
กับการตลาด สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชระบบสหกรณเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ชุมชน รวมท้ังพัฒนาการเรียนรูและทักษะการสหกรณ สูวิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา 

3) การพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษและเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเปนฐานการผลิต
ใหมกระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค สรางความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบานท้ังในดานการผลิตรวมและชองทางการตลาดรวมกัน  

4) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
4.1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT 

ท่ีเปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหทันสมัยและกระจายท่ัวถึง พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ            
และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช ICT ในการสราง
นวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต การศึกษา 
และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2) การวิจัยและพัฒนา มีเปาหมายท่ีเพ่ิมสัดสวนคาใชจายวิจัยและพัฒนาไมนอย

กวารอยละ 3 โดยมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 20 : 80 โดยบูรณาการงานวิจัยระหวางหนวยงานวิจัยหลัก              
ของประเทศและสนับสนุนวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ อาทิ ขาว มันสําปะหลัง 
ยางพารา โลจิสติกสและหวงโซอุปทาน อาหารแปรรูป และสุขภาพและชีวเวชศาสตร อากาศยาน                        
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และผลิตภัณฑไบโอเบส รวมท้ังงานวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม นอกจากนี้จะเพ่ิมจํานวนบุคลากรดานวิจัย      
และพัฒนาเปน 70 คนตอประชากร 10,000 คน เชน พัฒนานักวิจัยและสนับสนุนนักเรียนทุนรัฐบาล                 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตลอดจนเ พ่ิมประสิทธิภาพแกไขปญหาการขาดแคลนบุคลากร                           
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในภาคการผลิตและบริการ เปนตน   

 

5) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  
5.1) สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการ                       

ทางการศึกษา การใหบริการดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกส และการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเปนฐานความรวมมือในเอเชีย   

5.2) เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศในการผลักดัน
การพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ และใหความชวยเหลือท้ังใน
ดานการเงินและทางเทคนิคกับประเทศกําลังพัฒนา ในการพัฒนาดานความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคม              
และการพัฒนาทุนมนุษย 

5.3) สนับสนุนการเปดเสรีทางการคา ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี                
และสงเสริมการคากับกลุมประเทศกําลังพัฒนาในภู มิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากข้ึน                   
เปดโอกาสใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดทาทีเจรจาการคาระหวางประเทศ เรงรัด
การใชประโยชนจากขอตกลงท่ีมีผลบังคับใชแลว ตลอดจนใชโอกาสจากการเปดเสรีการคาและการลงทุน  

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืนยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง ภาค และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต                 
และบริการ อันจะนํามาซ่ึงความเขมแข็งของท้ังเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการ
พัฒนาท่ียั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้ 
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1.1) พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตร โดยสรางบุคลากร                
ดานการเกษตร การผลิตเกษตรกรรุนใหมหรือดําเนินนโยบายบัณฑิตคืนถ่ิน จัดทําหลักสูตรการศึกษาเพ่ือสราง
เกษตรกรท่ีมีความรูและความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูปการตลาดและการบริหารจัดการ   

1.2) ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมศักยภาพในปจจุบันใหเขาสูการใชเทคโนโลยีข้ัน
กาวหนาเพ่ือผลิตสินคาท่ีรองรับความตองการท่ีหลากหลายของผูบริโภค โดยสงเสริมการทํางานรวมกันอยาง
ใกลชิดระหวางสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมท้ังดานการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมและเตรียม
ความพรอมของบุคลากรท่ีจะเขาสูภาคอุตสาหกรรม โดยผานระบบการศึกษาทวิภาคีและสหกิจศึกษา 

1.3) สรางระบบกลไกและเครือขายท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงความ
รวมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร ระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ เชนมาตรการท่ีสนับสนุน
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยและพัฒนา ใหมีบทบาทเปนกลไกหลักในการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางธุรกิจ
หรือสถานประกอบการตางๆ ท่ีรวมตัวกันเปนคลัสเตอร   

1.4) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสําหรับอนาคต มุงสรางอุตสาหกรรมใหม              
ท่ีผสานโอกาสจากแนวโนมบริบทโลก และการปรับเปลี่ยนเขาสูการใชเทคโนโลยีข้ันสูง ไดแก อุตสาหกรรม
หุนยนตอัตโนมัติ อุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทย
และอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ โดยวางแผนและพัฒนากําลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต ซ่ึงตอง
ดําเนินการรวมกันท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยตางๆ เพ่ือใหไปในทิศทางเดียวกัน 
สงเสริมใหภาคเอกชนเปนผูลงทุนพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม และระบบการศึกษาเรงรัดเพ่ือใหสามารถผลิต
บุคลากรท่ีมีทักษะรองรับอุตสาหกรรมอนาคตระยะแรกไดอยางทันการณ สําหรับการวางแผนพัฒนากําลังคน
ในระยะตอไป   

1.5) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการท่ีมีศักยภาพ           
ใหเติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เชน การบริการสุขภาพ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจบริการขนสง                 
และโลจิสตกิส 

1.6) พัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงบูรณาการ สงเสริมการสรางรายไดจากการ
ทองเ ท่ียว โดยพัฒนาทักษะฝ มือบุคลากรในภาคบริการและการทองเ ท่ียวจัดฝกอบรมมัคคุเทศก
ภาษาตางประเทศท่ัวประเทศ   

1.7 )  ส ง เสริ ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) โดยสรางผูประกอบการใหมท่ีมี
ทักษะในการทําธุรกิจ รวมท้ังสงเสริมให
มีการกําหนดหลักสูตรท่ีเก่ียวกับทักษะ
การ เปนผูประกอบการ ท้ัง ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับอุดมศึกษา 
และสายอาชีพใหมีความรูความเขาใจใน
กา ร เ ริ่ ม ต น ธุ ร กิ จ  ตลอดจนส ร า ง
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหเอ้ือตอ
ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ ก ร ะ ตุ น ก า ร เ ป น
ผูประกอบการ  
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2) เรงสงเสริมใหเกิดสังคมนวัตกรรม ผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชน และพัฒนา
สภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

2.1) สงเสริมใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานนวัตกรรม เทคโนโลยีและรวมกําหนด
ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัย ภาครัฐ และภาคสังคมหรือชุมชน อาทิ ปรับ
กฎระเบยีบใหสามารถสนับสนุนทุนวิจัยในภาคเอกชน  การรวมทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด   

 

 
 

2.2) เรงสรางความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มศักยภาพของภาครัฐ 
ท้ังการเขาถึงและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานตางๆ ของภาครัฐและการเขาถึงขอมูลของภาครัฐ               
จากสาธารณชน   

2.3) สงเสริมใหภาคสังคมนํางานวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมไปใชปรับปรุง
คุณภาพชีวิต และสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิต โดยอาศัยกลไกการดําเนินงานอยางเปนเครือขาย
ระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชนไมวาจะเปน
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีเพ่ือผูพิการ เทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอาย ุ 

2.4) ใชการตลาดนําการวิจัย เพ่ือดําเนินการวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการ              
ของผูใชประโยชนเปนสําคัญ โดยเชื่อมโยงการทํางานอยางเปนเครือขายระหวางสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
สถาบันการเงิน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ 

2.5) สงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร (STEM Education) และเพ่ิมจํานวนนักเรียนท่ีสนใจในดานดังกลาว                
เพ่ือผลิตกําลังคนและครูในเชิงคุณภาพ พรอมไปกับการเพ่ิมแรงจูงใจในอาชีพครูวิทยาศาสตร   

2.6) สงเสริมการเรียนรูสูการเปนผูประกอบการ เพ่ือสรางความเขาใจในการเริ่มตน             
ทําธุรกิจ โดยมุงเนนใหภาคเอกชนเปนผูมีสวนรวมพัฒนาหลักสูตรกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย
ในการผลิตบุคลากรเพ่ือใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางการเรียนรูกับการทํางาน และสงเสริมใหนักเรียน                 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีโอกาสฝกงานในสาขาเทคโนโลยี (Technology Sector) และดานเทคนิค
ตางๆ และขยายผลการเคลื่อนยายบุคลากรวิจัยภาครัฐไปทํางานในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมากยิ่งข้ึน   
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2.7) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ รองรับเทคโนโลยีสําคัญๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ อาทิ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีกราฟก เทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอายุ               
และผูพิการ เทคโนโลยีการขนสงและโลจิสติกส   

 
3) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสงโลจิสติกส และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

3.1) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจากการลงทุนดานโครงสราง
พ้ืนฐาน โดยยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในระบบขนสงใหมีความรูความสามารถในองคความรู              
และเทคโนโลยีสมัยใหม และสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยเฉพาะการพัฒนา

บุคลากรดานการขนสงทางอากาศใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รวมหารือกับสถาบันการศึกษาท่ีไดมาตรฐานดานการบินเพ่ือ
พิจารณาวางแผนกําลังคนในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ 
พรอมท้ังกําหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานหลักสูตรและ
อุปกรณการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาตางๆ 

3.2) พัฒนาบุคลากรและวางแผน
จัดการกําลังคนดานโลจิสติกสใหสอดคลองกับความตองการ
ของภาคธุร กิจ โดยเนนการเ พ่ิมผลิตภาพแรงงานโดย
หนวยงานภาครัฐรวมดําเนินการกับภาคเอกชนในการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาสาขาโลจิสติกสระดับอาชีวศึกษา
และระดับปริญญาฝกอบรมวิชาชีพเฉพาะหรือเทคนิคเฉพาะ
ดาน และสงเสริมความรวมมือกับภาคเอกชนในการฝกอบรม
ระดับปฏิบัติงาน เพ่ือใหกําลังคนดานโลจิสติกสมีคุณภาพ 
มาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ   

3.3) สงเสริมนวัตกรรม การวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศของไทย โดย
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น  ร ว ม ท้ั ง
สถาบันการศึกษาใหมีความรูความสามารถรองรับตอการ

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและสอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต   
4) การพัฒนาในระดับภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

4.1) การพัฒนาภาคในระยะตอไป จะใหความสําคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิต              
ของประชาชนอยางตอเนื่อง ท่ัวถึง และเปนธรรม โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู              
ท้ังระบบท่ีเนนการดําเนินการอยางบูรณาการยึดประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญโดยเชื่อมโยงบทบาท                          
และสรางเครือขายการมีสวนรวมของชุมชน สถาบัน และภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ   

4.2) เสริมสรางกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองศูนยกลางธุรกิจติดตอทางการคา การเงิน             
การบริการ และความรวมมือกับนานาชาติ รวมท้ังเปนศูนยกลางการศึกษาและการบริการดานการแพทยและ
สุขภาพระดับนานานชาติ พัฒนาเมืองปริมณฑลใหเปนเมืองศูนยกลางการบริการธุรกิจ   และการพาณิชย 
ศูนยกลางขนสงและโลจิสติกส ศูนยบริการดานสุขภาพและการศึกษาและเมือง     ท่ีอยูอาศัย พัฒนาเมือง
เชียงใหม พิษณุโลก ขอนแกน และนครราชสีมา ใหเปนเมืองศูนยกลางการคา การบริการสุขภาพ การศึกษา 
โดยปรับปรุงเสนทางคมนาคมท้ังสายหลักและสายรอง และเชื่อมโยงกับโครงสรางพ้ืนฐานของภาค  
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4.3) พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและคุณภาพบริการสังคม เพ่ือรองรับการดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชนและเปนฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาดานอาชีวศึกษา 
วิศวกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือผลิตบุคลากรเฉพาะทางใหสอดคลองสามารถรองรับกิจกรรมเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีได
อยางเหมาะสม สนับสนุนการศึกษาวิจัยใหภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในพ้ืนท่ีรวม
ดําเนินการ   

4.4) พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พ้ืนท่ี ไดแก ตาก สระแกว สงขลา หนองคาย นครพนม 
มุกดาหาร ตราด กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส โดยสงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนา            
ท่ีเก่ียวของ เขามามีสวนรวมและไดรับประโยชนจากการพัฒนา โดยเนนการเสริมสรางขีดความสามารถ               
ของวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการในพ้ืนท่ี พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนใหสามารถใชประโยชน                
จากการพัฒนา   

5) การพัฒนาและสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจและบริการ                  
และการลงทุนท่ีมีสมรรถนะสูง และเปนท่ียอมรับในภูมิภาค ท้ังการใหบริการทางการศึกษาการใหบริการ            
ดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การ
ใหบริการดาน โลจิสติกส และการลงทุน
เพ่ือวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเปนฐานความ
รวมมือในเอเชีย และสงเสริมการลงทุนใน
ตางประเทศเพ่ือขยายฐาน                  การ
ผลิตการคา/การบริการของผูประกอบการ
ไทย สรางผลตอบแทน            จากเงินทุน
และองคความรูของไทย               และ
พัฒนาประเทศไทยไปสูการเปนชาติการคา 
(Trading Nation) ซ่ึงเปนการปรับตัวรับ
ก า ร เ ป ลี ่ย น แ ป ล ง ด า น อ ุป า ท า น 
โดยเฉพาะการใชประโยชน จากการเปน
ประชาคมอาเซียนภายหลัง           ป พ.ศ.
2558 โดยมุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สงเสริมผูประกอบการรุนใหม มุงเนนการวิจัย
พัฒนาเพ่ือสรางสรรคคุณคาใหกับธุรกิจ สินคา และบริการอยางตอเนื่องสรางความเปนหุนสวน               การ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคี พหุภาคี เพ่ิมบทบาท            
ของประเทศไทยในการใหความชวยเหลือทางการพัฒนาแกประเทศกําลังพัฒนาในดานตางๆ เชน การวิจัย           
และพัฒนา การพัฒนาทุนมนุษย  เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับกรอบทิศทางและวัตถุประสงคภายใตมิติ             
ดานเศรษฐกิจขางตน กระทรวงศึกษาธิการควรมีการกําหนดเปาหมายหรือแนวทางการดําเนินงานใหเกิดผล
ผลิต ผลลัพธ หรือผลกระทบ ภายใตทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใหนักเรียน 
นักศึกษาทุกระดับทุกประเภท ไดรับการฝกปฏิบัติงานอาชีพตามความถนัดและความสนใจ พรอมท้ังไดมีโอกาส
ปฏิบัติงานจริงในดานการจัดการ การใชเทคโนโลยีการผลิต การซ้ือการขาย การทํางานรวมกันในรูปแบบ
สหกรณตามกระบวนการใหครบวงจร จนเกิดความตระหนักในความสําคัญของการเรียนสายอาชีพ และควร
กําหนดใหนักเรียน นักศึกษา ท่ีสําเร็จในแตละระดับการศึกษาไดรับการศึกษาตอเนื่องเพ่ือเพ่ิมความรู ทักษะ
ความสามารถในดานการประกอบอาชีพ ท่ีตรงกับสภาพตลาดแรงงานในแตละทองถ่ิน/พ้ืนท่ี ท่ีสําคัญ                 
ควรกําหนดใหผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีสมรรถนะตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน     
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ตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ มีปริมาณเพียงพอสําหรับรองรับตลาดแรงงานในประเทศ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และโครงการลงทุนขนาดใหญของรัฐบาล  

 
3. มิติดานสังคม 

3.1 ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรการสรางโอกาสบนความเสมอภาคและความเทาเทียมกัน
ทางสังคม เพ่ือพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
โดยมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาคนใหมีคุณภาพและมีความม่ันคงท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม มีโอกาสในการ
เขาถึงทรัพยากรอยางท่ัวถึงและเปนธรรมและมีการพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี             
ในสังคมสูงวัย ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี ้  

1) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอ้ือตอการพัฒนาคน โดยเสริมสราง
ศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ วางรากฐานจริยธรรม คุณธรรมของสมาชิก 
ในครอบครัว การสรางความอบอุนและความม่ันคงใหครอบครัว และการสรางสมดุลระหวางการทํางาน                
และชีวิตสวนตัว   

2) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ               
โดยในชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะ
ชีวิต สามารถอยูรวมกับผู อ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสม            
ตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกัน                
หรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพ   

3) การสรางความม่ันคงและการลดความเหล่ือมลํ้าทางดานเศรษฐกิจและสังคม               
โดยสรางความม่ันคงทางดานรายไดและการออม กระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงและเปนธรรม ท้ังในดานบริการ

สาธารณะข้ันพ้ืนฐาน และฐานทรัพยากร
ตางๆ โดยเฉพาะกลุมผู มีรายไดนอย  
และกลุมดอยโอกาส เชน การเขาถึง
ปจจัยการผลิต/ท่ีดินทํากินของเกษตร
รายยอย การไดรับบริการดานการศึกษา
และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพของเด็ก
ยากจนและการสร า งหลักประ กัน             
ทางรายไดใหกับแรงงานนอกระบบท่ีมี
ร า ย ได น อ ย  เ ป น ต น  ร ว ม ท้ั ง ก า ร
จัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปน
และ เหมาะสมตามกลุ ม เป าหมาย 

(customize welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
คาใชจายรวมกัน (cost sharing)   

4) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง             
โดยการปฏิรูปโครงสรางและระบบบริหารจัดการการศึกษาจัดโครงสรางจัดการการศึกษาใหมเพ่ือสราง              
ความรับผิดชอบตอผลลัพธ  (Accountability) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษาเ พ่ือเพ่ิมคุณภาพ                     
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และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผูสอน พัฒนาระบบการประเมินและการ
รับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธท่ีตัวผูเรียน โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบต้ังแตระดับ
ปฐมวัยจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู   

5) การพัฒนาระบบสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน 
เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและลดความ              
เหลื่อมล้ําในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ พัฒนาการบริหารจัดการระบบสุขภาพดวยการมีและการใช
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข การสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
ลักษณะท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน การสนับสนุนความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ระบบบริการท่ีมีการลงทุนและใชทรัพยากรรวมกัน การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย เพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุ รวมท้ังการสรางโอกาสในการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ัง
ในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) โดยนํารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขในประเทศ ตลอดจนสงเสริมการให
ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือสรางความเขาใจและ
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน   

6) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม โดยการฟนฟู
บทบาทสถาบันศาสนาในการสงเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคําสอนทางศาสนา การธํารงรักษา
วัฒนธรรมท่ีดีงามเพ่ือเปนฐานรากท่ีเขมแข็งในสังคมทามกลางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และการบริหารจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ   

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตรการเสริมสราง                  
และพัฒนาทุนศักยภาพมนุษย ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม   

1) เปาหมายการพัฒนา 
1.1) คนไทยทุกกลุมวัยมีทักษะและความรูความสามารถท่ีจะเปนฐานในการพัฒนา

ประเทศ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ สามารถเติบโตเปนคนดี มีคุณภาพ และทําประโยชนตอสังคม
โดยรวม เด็กวัยเรียนมีนิสัยรักการอาน และมีทักษะการเรียนรู 
ในเชิงคิดสังเคราะห สรางสรรคตอยอดไปสูการสรางนวัตกรรม
ความรู มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะทางการเงิน ทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี วัยแรงงาน เพ่ิมสมรรถนะ             
ท้ังความรู ทักษะ คุณลักษณะใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดงาน มีความรู และทักษะการบริหารจัดการ               
ทางการเงินท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ                 
วัยสูงอายุ มีงานทําและรายไดท่ีเหมาะสมกับศักยภาพผูสูงอาย ุ  

1.2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตพรอมรับการเปลี่ยนแปลง ท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ   

1.3) คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพท่ีลดลงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน    
1.4) คนไทยมีจิตสํานึกพลเมืองท่ีมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีมีประโยชนตอสวนรวม               

มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมไทย  
1.5) เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ   
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2) แนวทางการพัฒนา   
2.1) พัฒนาศักยภาพคนทุกกลุมวัยใหมีทักษะและความรูความสามารถโดยสงเสริม               

ใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม พัฒนาเด็กวัยเรียนใหมีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอมเขาสูตลาดงาน 
สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการ ท้ังทักษะข้ันพ้ืนฐาน 
ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ และทักษะในการเปนผูประกอบการรายใหม พัฒนาศักยภาพของกลุมผูสูงอายุ                 
ใหมีโอกาสเขาสูตลาดงานเพ่ิมข้ึน   

2.2) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
โดย   

2.2.1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ โดยขยายผลความรวมมือ
ระหวางสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผูเชี่ยวชาญท้ังในและตางประเทศในการพัฒนา
สาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรียนการสอนรวมท้ัง
ขยายการจัดทําและการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะใหมากข้ึน   

2.2.2) สงเสริมมาตรการสรางแรงจูงใจใหสถานประกอบการขนาดกลาง                     
ท่ีมีศักยภาพเขารวมระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษารวมท้ังสรางความรูความเขาใจใหกับผูประกอบการ ครูฝก
หรือครูพ่ีเลี้ยงใหทราบถึงบทบาทในการรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผลผูเรียน   

2.2.3)  พัฒนาคุณภาพครู โดยปรับหลักสูตรการผลิตครู ให อิงสมรรถนะ                      
มีจิตวิญญาณความเปนครู ใหเปนผูแนะนํา รวมท้ังศึกษาแนวทางการกําหนด “สมรรถนะครูระดับชาติ”               
ท่ีจะนําไปสูการออกแบบวิชาชีพครูท้ังระบบ ตั้งแตหลักสูตรการผลิตครูใหม การพัฒนาครูประจําการ                  
การประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพ การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของคร ู  

2.2.4) พัฒนาสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลายใหเอ้ือตอคนทุกกลุมสามารถเขาถึงได
งาย สะดวกท่ัวถึง ไมจํากัดเวลาและสถานท่ี มีการจัดทําสื่อระบบการเรียนรูโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีสามารถ
ใชงานผานระบบอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี รวมถึงใชมาตรการทางภาษีจูงใจใหภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการ
อาน              และการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและราคาถูก   

2.2.5) สงเสริมการสรางเครือขายระหวางบาน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาแหลง
การเรียนรูมีชีวิตในชุมชนและใหมีการใชประโยชนอยางคุมคา อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุดโบราณสถาน อุทยาน
ประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ และการพัฒนาแหลงเรียนรูทางสังคมท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ศิลปหัตถกรรมท่ีสืบทอดมาจากอดีต รวมท้ังพัฒนาระบบจัดการความรูบนฐานนวัตกรรมการเรียนรู             
ท่ีสอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิสังคม   

2.3) หลอหลอมคนไทยใหมีความเปนพลเมืองท่ีดีตามบรรทัดฐานของสังคมและสงเสริม
ใหภาคธุรกิจทําธุรกิจเพ่ือสังคม โดยสรางคานิยมในการดําเนินชีวิต การศึกษา และการทํางานตามบรรทัดฐาน
ของสังคม โดยการปลูกฝงและหลอหลอมสมาชิกในครอบครัวใหมีความเอ้ืออาทร การชวยเหลือเก้ือกูลกัน              
มีคุณธรรมจริยธรรม สถาบันการศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
ปรัชญาชีวิต มีการเสริมสรางวัฒนธรรมคานิยมการทํางานท่ีคํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม ทํางานเปนทีม  
มีระเบียบวินัย ยอมรับความคิดเห็นตาง ความมุมานะในการแสวงหาความรู   
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2.4) ใหความชวยเหลือทางสังคมเพ่ือเปนแตมตอแกกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 
ท่ีมีรายไดตํ่าสุด ใหไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึนและพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ              
และยกระดับรายได  ใหไดรับการคุมครองทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare)              
ท่ีเหมาะสมอยางท่ัวถึงและเปนธรรม สรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหแกกลุมเปาหมายฯ                
อยางตอเนื่องและมีคุณภาพโดยไมถูกจํากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนท่ี และสภาพรางกาย โดยการ
พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน การดูแลและปองกันนักเรียนท่ียากจนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีหางไกล
โรงเรียน ไมใหเด็กออกจากโรงเรียนกลางคันโดยใหความชวยเหลือแกเด็กนักเรียนยากจนท่ีครอบคลุมตั้งแตการ
สรางรายไดของครัวเรือน การสนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา การใหทุนการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 
แกเด็กเรียนดีและยากจน โดยมีเง่ือนไขเม่ือจบการศึกษาแลวตองกลับไปทํางานท่ีบานเกิด และสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในพ้ืนท่ีหางไกล   

2.5) กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพ้ืนฐาน  
และการจัดสวัสดิการในภูมิภาคใหมีความครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังการจัดสรร
ทรัพยากรใหมีการกระจายตัวอยางเปนธรรม ตลอดจนการสรางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมท้ังกฎหมาย     
กฎ ระเบียบ ใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับเปาหมายและแนวทางการพัฒนา
ภายใตมิติดานสังคมขางตน กระทรวงศึกษาธิการควรมีการกําหนดเปาหมายหรือแนวทางการดําเนินงาน               
ใหเกิดผลผลิต ผลลัพธ หรือผลกระทบ ภายใตทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให
ผูเรียนและสถานศึกษาในสวนภูมิภาค/ชนบท ไดรับการยกระดับคุณภาพการใหบริการทางการศึกษาเกิดความ
เสมอภาคทางการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยเฉพาะระดับกอนประถมศึกษาประถมศึกษา                             
และมัธยมศึกษาตอนตน โดยประสานทรัพยากรทางการศึกษาในจังหวัด/ทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 
และควรกําหนดใหระบบและวิธีการสงเสริม คัดเลือกเพ่ือการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ไดรับการปรับปรุงแกไข
และพัฒนาใหเกิดความเปนธรรมความเสมอภาคแกนักเรียน นักศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา รวมท้ัง
ควรกําหนดใหผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษาอุดมศึกษามีปริมาณเหมาะสมสอดคลองในสาขาความตองการ              
แตละสายอาชีพ มีองคความรูและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มีเจตคติและคุณลักษณะนิสัยท่ีพึง
ประสงค 

4. มิติดานการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.1 ยุทธศาสตรชาติ : ยุทธศาสตรการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุมคาโปรงใส และเกิด
ความเปนธรรมในการใหบริการสาธารณะ และเพ่ือใหสอดคลองกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ซ่ึงมีแนวทางในการดําเนินงานท่ีสําคัญ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐโดย  การปรับโครงสรางระบบราชการ
ใหสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
เชน พัฒนา e-government และ e-service เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและการใหบริการ เปนตน 
และพัฒนาและบริหารกําลังคนภาครัฐเพ่ือปรับบทบาทใหสอดคลองกับภารกิจท่ีมีอยู และเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน เชน พัฒนาหลักสูตรและดําเนินการฝกอบรมตางๆ จัดทํารางยุทธศาสตรบริหารกําลังคน
ภาครัฐ วิเคราะหอัตรากําลังคนภาครัฐตามยุทธศาสตรประเทศ เปนตน รวมท้ังลดปญหาคอรรัปชั่นเพ่ือสราง
ความโปรงใสในการบริหารจัดการภาครัฐ  และสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ 
เชน สรางและใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและลดข้ันตอนในการทํางาน นําระบบ ICT มาใชในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปฏิรูปกฎหมายใหทันสมัยเพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   
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4.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 : ยุทธศาสตรการเ พ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครฐัและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
1) เปาหมาย   

1.1)  เ พ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครั ฐ                           
และประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจของประเทศ ใหอยูในอันดับสองของอาเซียน  

1.2) เพ่ิมจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี  
1.3) เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่นอยูสูงกวารอยละ 50 
1.4) ลดขอรองเรียนของประชาชนท่ีไมไดรับการอํานวยความยุติธรรมอยางเสมอภาค

และเปนธรรม  
2) แนวทางการพัฒนา 

2.1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ               
ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา สามารถใหบริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ โดยกําหนดภารกิจขอบเขตอํานาจหนาท่ีของการบริหารราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินใหชัดเจนและไมซํ้าซอน พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบริหารจัดการ
กําลังคนภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ มีความรูความสามารถสอดคลองกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจในระยะยาวใหมีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดจริง   

2.2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือใหการจัดสรรและการใชจายงบประมาณมีประสิทธิภาพ และใหภาคประชาชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจกระบวนการงบประมาณ โดยแกไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 พระราชกฤษฎีกาวาดวย
การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ีใหเชื่อมโยงตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับจังหวัดซ่ึงคําของบประมาณของจังหวัดควรมีความ
ชัดเจนวาเปนวงเงินตามภารกิจของกระทรวงและวงเงินตามคําขอของจังหวัด นอกจากนี้ใหปรับปรุงระบบ
ติดตามประเมินผลใหสามารถวัดผลสัมฤทธิ์การใชจายงบประมาณไดอยางแทจริง   

2.3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล              
โดยปรับรูปแบบและวิธีดําเนินการของภาครัฐใหมีความรวมมือระหวางรัฐ เอกชน ประชาสังคมในลักษณะ

รูปแบบประชารัฐปรับรูปแบบการ
ใหบริการของรัฐจากรูปแบบเดิม
ไปสู การ ใหบริการผ านระบบ
ดิจิทัลอยางเปนระบบ สรางระบบ
โครงสร า ง พ้ืน ฐานกลางของ
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ เ อ ก ช น  ( Data 
Center) ผานบริการเครือข าย
ภาครัฐ  บู รณาการขอมูลข าม
หนวยงานผานระบบดิจิทัลรองรับ
การใชประโยชนจากขอมูลภาครัฐ
รวมกัน   
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2.4) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย 
โปรงใส และยุติธรรม โดยปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีของสังคมไทยใหกับเด็กและเยาวชน ผานกลไก
ครอบครัว สถาบันการศึกษาสื่อมวลชน และเครือขายทางสังคม ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมของขาราชการ
และเจาหนาท่ีของรัฐผานกลไกการบริหารงานบุคคล วางระบบและกระบวนการจัดการตอการทุจริต             
ใหมีประสิทธิภาพ 

4.3 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2574 : ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอน กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพ มาตรฐานวิชาชีพ
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม 
รองรับความตองการของตลาดงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศยุทธศาสตรการ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพคนทุกชวงวัยและการสราง
สังคมแหงการเรียนรูยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทุก
ภาคสวน ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการเงินเพ่ือการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) ความคาดหวัง :  
1.1) ลดความแตกตางในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหวางสถานศึกษา   
1.2) เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ                  

และมาตรฐาน 
1.3) กระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
1.4) เพ่ิมประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับ                 

การแขงขันอยางเปนธรรมภายใตกํากับของรัฐ   
1.5) สรางการมีสวนรวมในการระดมทุนและการสนองทุนเพ่ือการศึกษาจากทุกภาค

สวนของสังคม   
2) มาตรการ :   

1.1) ออกแบบและพัฒนาโครงสรางระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการ                     
และเชื่อมโยงระหวางหนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนภูมิภาค และสถานศึกษา ภายในหนวยงาน                     
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และระหวางหนวยงาน เพ่ือการกํากับ ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการ และการตัดสินใจเชิงนโยบาย              
ของผูบริหาร พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายนอก การติดตามประเมินผลของหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค 

1.2) จัดทําแผนท่ีตั้งสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใชระบบ GIS เพ่ือกําหนดจํานวน               
และท่ีต้ังสถานศึกษาท่ีเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของผูเรียน จัดทําแผนและข้ันตอนการควบรวม
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แบงกลุมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามศักยภาพและความพรอม เพ่ือลดความแตกตาง   
ของคุณภาพและมาตรฐานระหวางสถานศึกษา   

1.3) สงเสริมใหสถาบันอาชีวศึกษา /สถาบันอุดมศึกษาผลิตและพัฒนากําลังคนใน
สาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญ เพ่ือใหสถาบันมีขนาดและจํานวนการผลิตท่ีสอดคลองกับจํานวนผูเรียนท่ีมีแนวโนม
ลดลง รวมท้ังสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรับและเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยอาศัย
กลไกทางการเงินดานอุปสงค ผานกองทุนเงินใหกูยืมท่ีผูกกับรายไดในอนาคต   

1.4) ปรับโครงสรางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสถานศึกษา                
ตามแนวทางการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา รวมท้ังปรับบทบาทของหนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวน
ภูมิภาคใหทําหนาท่ีเปนผูกํากับนโยบาย แผน มาตรฐาน ติดตามประเมินผล สงเสริมสนับสนุน และกระจาย
อํานาจใหสถานศึกษาทําหนาท่ีเปนผูจัดการศึกษา   

1.5) ปรับระบบการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวของรัฐและเอกชนท่ีสะทอนคุณภาพ
มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามความแตกตางของคุณลักษณะสถานศึกษาและคุณลักษณะของผูเรียน
ดวยความเปนธรรม  และสงเสริมสนับสนุนใหภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมเขามามีสวนรวมในการ
บริหารและจัดการศึกษา   

1.6) กําหนดแผนความตองการการผลิตครูใหม การพัฒนาครูประจําการ โดยจําแนก
ตามสาขาวิชาท่ีขาดแคลน และกําหนดใหมีแผนพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับระบบการบริหารงานบุคคลของครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา   

1.7) ปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรเงินจากเดิมท่ีจัดสรรผานดานอุปทานหรือ
สถานศึกษา มาเปนจัดสรรผานดานอุปสงคหรือตัวผูเรียนในสัดสวนท่ีเหมาะสม และกําหนดแผนและข้ันตอน 
การเปลี่ยนผานระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษา เพ่ือมิใหสถานศึกษาไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนระบบ  
การจัดสรรเงิน สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเงินใหเปลาสําหรับผูเรียนท่ีดอยโอกาสและยากจน ใหสามารถเขาถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน รวมท้ังออกแบบและพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษาตามเกณฑคงคางเพ่ือการ
รายงานการเงิน 

1.8) พัฒนาระบบและกลไกการสงเสริมสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน
รวมในการผลิตและพัฒนาสื่อ ตํารา สิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมท้ังสื่อเพ่ือการ
พัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษาผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย 

1.9) สงเสริมใหมีแหลงเรียนรูของชุมชนในทุกพ้ืนท่ี โดยการจัดตั้งศูนยการเรียนทองถ่ิน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ศูนยพัฒนาทักษะ ความรูและความสามารถในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชากรทุกชวงวัย 
รวมท้ังสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีพิเศษ และพ้ืนท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต
ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี  เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับเปาหมายและแนวทางการพัฒนาภายใตมิติ             
ดานบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพในขางตน กระทรวงศึกษาธิการควรมีการกําหนดเปาหมาย                 
หรือแนวทางการดําเนินงานใหเกิดผลผลิต ผลลัพธ  หรือผลกระทบภายใตทิศทางการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให
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โครงสรางของการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ มีความ
คลองตัว โดยกระจายอํานาจหรือมอบอํานาจจากสวนกลางลงไปสูหนวยปฏิบัติ สวนภูมิภาค กําหนดกลไก            
และสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมท้ังสราง
เครือขายความรวมมือทางการศึกษากับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังในและตางประเทศ 
 
2. นโยบายท่ีเกี่ยวของ 

2.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี)  
      คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แถลงตอ
รั ฐ ส ภ า ใ น วั น ท่ี  25 ก ร ก ฎ า ค ม  2562                                
ซ่ึ ง ป ร ะ กอ บด ว ย น โ ย บ า ยห ลั ก  12 ด า น                
และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง ภายใตวิสัยทัศน              
ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล คือ “มุงม่ัน 
ให ประเทศไทยเป นประเทศท่ี พัฒนาแล ว                       
ในศตวรรษท่ี 21” ในสวนท่ีเก่ียวของกับการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดไวใน
นโยบายหลัก และนโยบายเร งด วน ซ่ึงภาค

การศึกษาลวนมีสวนเก่ียวของตามนโยบายดังกลาวท้ังสิ้น แตในสวนท่ีกําหนดไวโดยตรง อาทิ นโยบายหลัก 12 
ดาน  

1. ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
2. สรางความม่ันคงและปลดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
3. ทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม  
4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแขงขันของไทย 
6. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก 
8. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของไทยทุกชวงวัย 
9. สาธารณสุข ความเสมอภาคและสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับกลุมประชาชน 
10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน 
11. การปฏิรูปการบรหิารจัดการภาครัฐ 
12. การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบและกระบวนการยุติธรรม 
ในสวนนโยบายหลัก 12 ดาน ท่ีเก่ียวของกับกระทรวงศึกษาธิการในฐานะท่ีมีภารกิจในการ       

จัดและสงเสริม สนับสนุนการศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการนําพาประเทศไทยใหกาวหนา
อยางยั่งยืน สอดคลองกับเจตนารมณ ของนโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) โดยกระทรวงศึกษา           
มีบทบาทหลักดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหลัก  

ขอ 2. การสรางความม่ันคงและปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
  ขอ 2 (2.2) ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเปนชาติไทย การมีจิตสาธารณะ                      
และการมีสวนรวมทําประโยชนใหประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความ
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เอ้ือเฟอเผื่อแผระหวางกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงวินัยของคนในชาติ หลักคิด             
ท่ีถูกตอง สรางคานิยม “ประเทศไทยสําคัญท่ีสุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดลอม              
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเอ้ือตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

ขอ 2 (2.5) แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังท้ังระบบ ดวยการบังคับใช กฎหมายอยางเครงครัด 
ปราบปรามแหลงผลิตและเครือขายผูคายาเสพติด โดยเฉพาะผูมีอิทธิพล และเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของอยาง
เด็ดขาด ปองกันเสนทางการนําเขาสงออกโดยรวมมือกับ ประเทศเพ่ือนบาน การลดจํานวนผูคาและผูเสพรายใหม 
และใหความรูเยาวชนถึงภัยยาเสพติดอยางตอเนื่อง รวมท้ังฟนฟู ดูแล รักษาผูเสพผานกระบวนการทางสาธารณสุข 

ขอ 3 (3.2) ปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมท่ีดีท้ังดานคุณธรรม จริยธรรม กตัญู ความซ่ือสัตย 
การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีสวนรวม ทําประโยชนใหประเทศ และเปนพลเมืองท่ีดี          
โดยสงเสริมใหสถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเปนฐานในการบมเพาะ สงเสริมใหภาคเอกชนดําเนิน
ธุรกิจอยางมีธรรมาภิบาล ใหสื่อ มีบทบาทกระตุนและสรางความตระหนักในคานิยมท่ีดี รวมถึงผลิตสื่อท่ีมีคุณภาพ
และมีความรับผิดชอบ และเปดพ้ืนท่ีสาธารณะใหประชาชนไดแสดงออกอยางสรางสรรค 

ขอ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย 
ขอ 5 (5.2.3) สรางกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผูประกอบการรายใหม        

โดยการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเขาถึงเทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบใหเอ้ือ   
ตอการพัฒนาผูประกอบการ การเขาถึงแหลงเงิน การพัฒนาศูนยทดสอบหรือวิจัยและออกแบบท่ีไดมาตรฐานสากล 
และการใชสถาบันการศึกษาท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี มาสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับสินคา         
และบริการ 

ขอ 5 (5.2.4) พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดลอมใหมี ประสิทธิภาพ ในการ
สนับสนุนผูประกอบการ โดยการจัดทําแพลตฟอรมท่ีเหมาะสมสําหรับ กลุมผูประกอบการขนาดกลาง และขนาด
ยอม และกลุมวิสาหกิจเริ่มตนในการสรางมูลคาเพ่ิม ของผลิตภัณฑดวยการใชนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน การตลาด และการบัญชี เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบมเพาะผูประกอบการและสถาบันเฉพาะทางตาง ๆ 
ใหสามารถ เปนกลไกหลักท่ีเขมแข็งในการรวมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบมเพาะศักยภาพ 
ผูประกอบการในการสรางมูลคาเพ่ิมของผลิตภัณฑ 

ขอ 5 (5.3.3) พัฒนาองคกรเกษตรกรและเกษตรกรรุนใหม โดยเพ่ิม ทักษะการประกอบการ      
และพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณในทุกระดับ โดยเฉพาะดานการตลาด 

การคาออนไลน ระบบบัญชี เพ่ือขยายฐานการผลิต
และฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็ง                     
มีความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังการพัฒนา
เกษตรกรรุนใหมไปสูเกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการ
พัฒนาภาคเกษตร  ไดอยางม่ันคงตอไปในอนาคต 

ขอ 5 (5.4.5) สงเสริมใหเกิดการกระจาย
รายไดจากธุรกิจทองเท่ียว สูชุมชน โดยพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจใหเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ความเชื่อมโยงระหวางธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจ
สนับสนุนและการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุมพ้ืนท่ี

ท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังพัฒนาทักษะและองคความรูของทองถ่ิน ชุมชน  และสถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนใหมีสวน
รวม ในการพัฒนาและทําธุรกิจการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใหมากข้ึน อาทิ การพัฒนายุวมัคคุเทศก 
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ขอ 5 (5.7.1) รักษาคลื่นความถ่ีและสิทธิในการเขาใชวงโคจรดาวเทียม อันเปนสมบัติของชาติ             
ใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอรเน็ต เกตเวย และเทคโนโลยีสื่อสารไรสาย               
ในระบบ 5G เพ่ือใหการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตเปนไปอยางตอเนื่อง รองรับการเชื่อมตอจํานวนมาก              
และแอปพลิเคชันตาง ๆ ไดอยางมีเสถียรภาพ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเพ่ิม                           
ขีดความสามารถ ในการแขงขันทางเศรษฐกิจ สนับสนุนนโยบายดานสังคม อาทิ การบริการดานการศึกษา และการ
บริการดานสาธารณสุข ตลอดจนสรางโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน 

ขอ 5 (5.9.3) สงเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเปน ผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยอมยุคใหมโดยการสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมผานการศึกษา และการเพ่ิมชองทางในการเขาถึงเทคโนโลยี                 
แหลงเงินและการระดมทุน เพ่ือกระตุนและเปดโอกาสใหเยาวชนสามารถนําเสนอแนวคิด พัฒนาแอปพลิเคชัน 
นวัตกรรม และดําเนินธุรกิจไดดวยตนเอง 

ขอ 6 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค 
ขอ 6 (6.1.1) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง โดยพัฒนาระบบโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีทันสมัยใหเปนไปตามเปาหมาย พัฒนา
พ้ืนท่ี โดยรอบให เป น เ มืองมหานครการบิ น 
ศูนยกลางทางการแพทยของเอเชีย และเมือง
อัจฉริยะท่ีมีความนาอยู และทันสมัยระดับนานาชาติ 
ยกระดับภาคการเกษตร ใหเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม คมนาคม ดิจิ ทัล วิทยาศาสตร                  
และเทคโนโลยี และเรงพัฒนาบุคลากร รวมท้ัง
ทบทวนกฎระเบียบ เ พ่ือรองรับและส งเสริม
อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงอยาง
โปรงใสและเปนธรรม 

ขอ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย 
8.1 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

8.1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ใหมีโอกาส
พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสรางคนไทยท่ีมีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผานครอบครัวท่ีอบอุนในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสูการพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการใหความชวยเหลือ                 
ท่ีคํานึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนท่ี เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื่องโภชนาการและสุขภาพ 
การอบรมเลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะ ท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะการยกระดับ
คุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ัวประเทศใหไดมาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา                 
และผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

8.1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปญญาท่ีหลากหลายของเด็ก             
แตละคนใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบ การจัดการเรียนรูท่ีเชื่อมโยง              
กับระบบโรงเรียนปกติท่ีเปนระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

8.2 พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม 
8.2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรูและการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุก

ชวงวัยสําหรับศตวรรษท่ี 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษา ใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและการเรียนรู                   
ผานประสบการณจริงเขามามีสวนในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิต                   
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และพัฒนาครู ท่ีนําไปสูการมีครูสมรรถนะสูง เปนครูยุคใหมท่ีสามารถออกแบบและจัดระบบการสรางความรู                
สรางวินัย กระตุน และสรางแรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครูดวยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
ใหมากข้ึน ควบคูกับหลักการทางวิชาการ 

8.2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน    
ท้ังในสวนฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ ความตองการของประเทศในอนาคต 

และเปนผูเรียนท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกํากับ 
การเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะดานภาษาอังกฤษ
และภาษาท่ีสามท่ีสามารถสื่อสาร และแสวงหาความรูได 
มีความพรอมท้ังทักษะความรู ทักษะอาชีพ และทักษะ
ชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน 

8.3 พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และ
พัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โดยการจัดระบบ 
และกลไกความรวมมือระหว างหนวยงานภาครัฐ                 
และเอกชน ท่ีชัดเจนเปนระบบในการพัฒนากําลังคน         
ท่ีมีทักษะข้ันสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใชใน

การแกไขปญหา รวมถึงการสรางและพัฒนานวัตกรรม ซ่ึงตองครอบคลุมการพัฒนากําลังคน ท่ีอยูในอุตสาหกรรม
แลว กําลังคนท่ีกําลังจะเขาสูอุตสาหกรรมและเตรียมการสําหรับผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมท้ังเรงรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือแรงงาน             
ในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน 

8.4 ดึงดูดคนเกงจากท่ัวโลกเขามารวมทํางานกับคนไทย และสงเสริมผูมีความสามารถสูง 
สนับสนุนใหธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลท่ีมีความสามารถระดับสูง จากท่ัวโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือกลับมา
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงและถายทอดประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากรในองคกร ซ่ึงจะชวย
กระตุนใหเกิดการสรางธุรกิจ ผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ โดยในระยะแรก ใหความสําคัญกับ
การดึงดูดนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหนาในสาขาอุตสาหกรรม
เปาหมาย รวมท้ังมีพ้ืนท่ีใหกลุมผูมีความสามารถพิเศษท่ีมีศักยภาพสูงไดทํางานรวมกัน หรือรวมกับเครือขายอ่ืน ๆ 
เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ 

8.5 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศ  
8.5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือขจัดความเหลื่อมลาและความ

ยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนท่ี               
ท่ีสามารถชวยแกปญหาความเหลื่อมล้ํา สรางโอกาส สําหรับผูดอยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงวัย                  
ควบคูไปกับการพัฒนาทุนมนุษยใหพรอม สําหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมไดอยาง
เปนรูปธรรม โดยระยะแรกจะใหความสําคัญกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพของประชาชน อยางครบ
วงจร ท้ังระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

8.5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ข้ันสูง เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองตอ ความเปลี่ยนแปลง และสรางความเปนเลิศ            
ของประเทศในอนาคต โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเพ่ือนํามาใชใหเกิดประโยชนในเชิงธุรกิจ กําหนด
วาระการวิจัยแหงชาติ สงเสริมความรวมมือและการเปนหุนสวนของทุกฝายท้ังภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน                  
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และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการ สรางสภาพแวดลอมและองคประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมท้ังบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการนําไปใชประโยชน ในเชิงพาณิชย  

8.5.3 สรางเครือขายการทําวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ
การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ใหเอ้ือตอการเพ่ิมศักยภาพ ดานนวัตกรรมของประเทศ                        
เพ่ือสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที การคาโลก สงเสริมกระบวนการการทํางาน              
ของภาครัฐ และภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมใหเปนระบบเปด และมีการ  
บูรณาการการทํางานกันอยางมี ประสิทธิภาพ รวมท้ังเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สูการ            
เพ่ิม ศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

8.6 สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย 
8.6.1 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารจั ดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนั บสนุน ท่ี คํ านึ ง ถึ ง ความจํ าเป นและศักยภาพ                               
ของสถาบันการศึกษาแตละแหง พรอมท้ังจัดใหมีมาตรฐานข้ันต่ําของ โรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบวัดผล
โรงเรียนและครูท่ีสะทอนความรับผิดชอบตอผลลัพธ ท่ีเกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระงาน ท่ีไมจําเปน 
รวมถึงจัดใหมีระบบฐานขอมูล เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการเชื่อมโยงหรือสงตอขอมูลครอบครัว                 
และผูเรียนระหวาง หนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต ตลอดจนพัฒนาชองทางให
ภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

8.6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมท้ังสงเสริมใหมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสรรคท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน ออนไลนแบบเปดท่ีหลากหลาย              

เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
และเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนาแหลง
เรียนรู  และอุทยานการเรียนรูสําหรับเยาวชน               
ท่ีเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิ ถีชีวิต และสงเสริม             
การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับผู ท่ี เขาสู
สังคมสูงวัย  

8.6.3 ลดความเหลื่อมล้ําทาง 
การศึกษา โดยบูรณาการการดําเนินงานระหวาง
หนวยจัดการศึกษากับกองทุน เพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาสและกลุม

เด็กนอกระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะ
พ้ืนท่ีของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียน เลี้ยง จับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญท่ีมีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพ การศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการ
ออกแบบการศึกษาในพ้ืนท่ี สนับสนุนเด็กท่ีมีความสามารถแตไมมีทุนทรัพยเปนกรณีพิเศษ ตลอดจนแกไขปญหา
หนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการใหกูยืม
เพ่ือการศึกษาท่ีเหมาะสม 

8.6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกําหนดระบบท่ีเอ้ือตอการพัฒนาทักษะ  
และเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรูและ ประสบการณหนวยการเรียนท่ีชัดเจน สงเสริม
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เยาวชนท่ีมีศักยภาพดานกีฬาใหสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน การจัดใหมี
ระบบท่ีสามารถรองรับ ความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพ  
ใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานท่ีอาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนมความกาวหนาทางเทคโนโลยีในอนาคต 

8.6.5 สงเสริมหลักคิดท่ีถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกฝงวินัย และอุดมการณ        
ท่ีถูกตองของคนในชาติ หลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา
ของสังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคูไปกับการสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบและ มีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา            
ใหเอ้ือตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมท้ังลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม ตลอดจน
สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

8.7 จัดทําระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนนออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ท่ีใชในการดํารงชีวิตประจําวัน และทักษะอาชีพของคนทุกชวงวัย             
ในพ้ืนท่ีและชุมชน  เปนหลัก พรอมท้ังศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต ซ่ึงเปนการเรียน            
เก็บหนวยกิตของวิชาเรียนเพ่ือใหผูเรียนสามารถ เรียนขามสาขาวิชาและขามสถาบันการศึกษา หรือทํางานไป               
พรอมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรท่ีสนใจ เพ่ือสรางโอกาสของคนไทยทุกชวงวัยและทุกระดับสามารถพัฒนา
ตนเองท้ังในดานการศึกษาและการดํารงชีวิต 

ขอ 9 การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
9.4 สรางหลักประกัน

ทางสังคมท่ีครอบคลุมดานการศึกษา สุขภาพ 
การมีงานทํา ท่ีเหมาะสมกับประชากรทุกกลุม 
มีการลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาหมาย เพ่ือ
ชวยเหลือกลุมคนยากจนและกลุมผูดอยโอกาส
โดยตรง จัดใหมีระบบบําเหน็จบํานาญ หลังพน
วัยทํางาน ปฏิรูประบบภาษีใหสงเสริมความ
เสมอภาคทางสังคม สรางความเสมอภาค             
ทางการศึกษาผานกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ผานการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย รวมถึงคุมครองแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบใหไดรับความปลอดภัย                      
และมีสุขอนามัยท่ีดีในการทํางาน ไดรับรายได สวัสดิการ และสิทธิประโยชน  ท่ีเหมาะสมแกการดํารงชีพ 

นโยบายเรงดวน 12 ดาน  
1. แกไขปญหาการดํารงชีวิตของประชาชน  
2. ปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
4. การใหความชวยเหลือเกษตรกร  
5. พัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 
7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 11 
8. แกไขปญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมืองและฝายขาราชการประจํา 
9. แกไขปญหายาเสพติดและความสงบสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
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10. พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 
11. สนับสนุนใหมีการศึกษาการรับฟงความคิดเห็นของประชน และดําเนินเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม

รัฐธรรมนูญ 
12. การแกปญหาภัยแลง  
 

นโยบายเรงดวน ท่ีเกี่ยวของกับกระทรวงศึกษาธิการ  
ขอ 2 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงระบบ

บัตรสวัสดิการแหงรัฐและเบี้ยยังชีพของประชาชน อาทิ ผูสงูอายุและคนพิการ ท่ีมีรายไดนอย ผูยากไร ผูดอยโอกาส     
และพิจารณาขยายความครอบคลุมไปยังกลุมมารดาตั้งครรภ เด็กแรกเกิด และเด็กวัยเรียนท่ีครอบครัวมีปญหาทาง
เศรษฐกิจ และเรงรัดการพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของคุณภาพการบริการในแตละระบบ 
ลดภาระการเดินทาง ไปสถานพยาบาลของประชาชน และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ พัฒนา
โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพตําบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ระบบการแพทยทางไกล                
และภูมิปญญาแพทยแผนไทย เพ่ือใหประชาชนท่ีอยูในชุมชนสามารถเขาถึงหนวยบริการสาธารณสุขไดอยางท่ัวถึง 
รวดเร็ว และไดรับการบริการอยางมีคุณภาพ  

ขอ 6 การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต โดยตอยอด อุตสาหกรรมเปาหมาย 
และวางรากฐานการพัฒนาภายใตแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการ

ลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุน
ในโครงสร างพ้ืนฐานท่ี ทันสมัย 
รวมท้ั งวางรากฐานการพัฒนา
เทคโนโลยีสื่อสารไรสายในระบบ 5G 
ควบ คู ไป กั บการ พั ฒนา ทั กษะ                
ของผู ประกอบการขนาดกลาง             
และขนาดยอม และชุมชน ในการ

เขาถึงตลาดในประเทศและตลาดโลก ผานแพลตฟอรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการใชประโยชนของเทคโนโลยี
สื่อสารสมัยใหม ในการใหบริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสรางผูประกอบการอัจฉริยะท้ังในสวน
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม เกษตรกร รวมถึงผูประกอบการยุคใหม พรอมท้ังสงเสริมการใช
ปญญาประดิษฐ เพ่ือเปนฐานในการขับเคลื่อนประเทศดวยปญญาประดิษฐในอนาคต 

ขอ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษท่ี 21 โดยสรางแพลตฟอรมการเรียนรูใหมในระบบดิจิทัล ปรับปรุง
รูปแบบการเรียนรูมุงสูระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดานวิศวกรรม คณิตศาสตร โปรแกรมเมอร 
และภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียน ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพในทุกตําบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพ่ือแบงปนองคความรู             
ของสถาบันการศึกษา สูสาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สรางนักวิจัยใหม                
และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยี
ดิจิ ทัล สื่อออนไลน และโครงขายสังคมออนไลนของคนไทย เพ่ือปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม                        
ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอรและสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสาร             
ท่ีถูกตอง การสรางความสมานฉันท  
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2.2 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 

 

 

 

 

 

 

 

 คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) เม่ือวันท่ี 
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ หองประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวง ศึกษาธิการ        
ไดมอบนโยบาย และยุทธศาสตรในการปฏิบัติงานใหกับผูบริหารระดับสูง บุคลากรของกระทรวง ศึกษาธิการ         
และหนวยงานในกํากับ เพ่ือเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหเกิดความเชื่อม่ัน และสรางความม่ันใจ
ใหกับสังคม โดยมอบหลักการทํางาน นโยบายหลัก และนโยบายเรงดวน ดังตอไปนี้ 

๑. หลักการทํางาน “สรางความเชื่อม่ัน และความไววางใจใหกับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใตหลักการ 
ดังนี้ 

    T (Transparency) หมายถึง ความโปรงใส ท้ังในเชิงกระบวนการทํางานและกระบวนการ ตรวจสอบ
จากภาคสวนตาง ๆ 

    R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการ ตามภารกิจ
ของตนดวยความรับผิดชอบตอตัวเอง องคกร ประชาชน และประเทศชาติ 

    U (Unity) หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียว ระหวางครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผูเรียน 
และประชาชน 

    S (Student-Centricity) หมายถึง ผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา โดยการทําใหผูเรียน มีวิธีคิด
และทักษะท่ีเปนสากลสอดคลองกับพลวัตในศตวรรษท่ี ๒๑ ควบคูไปกับสํานึกและความเขาใจ ในความเปนไทย 

    T (Technology) หมายถึง ความพรอมดานเทคโนโลยี ท้ังในเชิงโครงสราง (Infrastructure) ไดแก 
สิ่งจําเปนและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมลาของโอกาสในการศึกษา และในเชิงการ
เรียนรู (Learning) ไดแก แหลงขอมูล แหลงเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ท่ีทันสมัยชวยใหผูเรียนทุกคน ถึงพรอมซ่ึง
คุณลักษณะอันพึงประสงคทุกประการ 

๒. นโยบายการจัดการศึกษาท้ัง ๑๒ ขอ ดังนี้ 
    ขอ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกใน

ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

    ขอ ๒ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
อาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือใหครูและอาจารยไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ ท้ังดานการ
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จัดการเรียนรู ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบ
ตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

    ขอ ๓ การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) และการ
สงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัล
แหงชาติ ท่ีสามารถนําไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัย และเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยางกวางขวางผาน
ระบบออนไลน และการนําฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

    ขอ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน สถานศึกษา
ใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใชจังหวัดเปนฐาน โดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติท่ีไดรับการปรับปรุง เพ่ือกําหนดใหมีระบบบริหารและการจัดการ 
รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระ
และคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัดเปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 

    ขอ ๕ การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบ วัดความรู 
และทักษะท่ีจําเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือใหระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย ตอบสนองผลลัพธทางการ
ศึกษาไดอยางเหมาะสม 

    ขอ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปนธรรม และสรางโอกาส
ใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุมอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรท้ังบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 

    ขอ ๗ การนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ เปน
การผลิตและการพัฒนากําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและ
การอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิต และการจัดทํามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ี
สามารถอางอิงอาเซียนได 

    ขอ ๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา รางกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพ่ือเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒ สูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปเปน
กรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความกาวหนาเปนระยะ  

    ขอ ๙ การศึกษาเพ่ืออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือใหผูจบการศึกษา
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสวนชวยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได  

    ขอ ๑๐ การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใชในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัด
การศึกษาผานระบบดิจิทัล  

    ขอ ๑๑ การเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาส ทางการศึกษา และ
ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทาง
การศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  
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    ขอ ๑๒ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิตและ
การมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ของกลุมผูดอยโอกาสทาง
การศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) ในปจจุบัน ไดกอใหเกิดความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน (Online) มากยิ่งข้ึน 
สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ ตอการเตรียมผูเรียนไทยใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ ซ่ึงมุงเนนความเปน
ผูประกอบการ (Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ (Resilience) รวมถึง
ปญหาความปลอดภัยของสถานศึกษา และปญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาสในการศึกษา ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๓. นโยบายระยะเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    ๑) ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ชวยเหลือ

นักเรียน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครอง ความปลอดภัยท้ัง
ดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผูเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายตาง ๆ 
ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

    ๒) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายโดยยึดความสามารถของผูเรียนเปน
หลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

    ๓) ฐานขอมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซํ้าซอน เพ่ือใหไดขอมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนํามาใชประโยชนได
อยางแทจริง 

    ๔) ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดําเนินงานของ
ศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษา และตามบริบท
ของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวย
เครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

    ๕) พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษา ท่ีเนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต สรางอาชพีและรายไดท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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    ๖) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกชวงวัย ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพตั้งแต
วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรท่ีเหมาะสมเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย 

    ๗) การจัดการศึกษาสําหรับผูท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษา ใหผูท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เทาเทียม
กับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. การตรวจราชการ โครงสรางระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

3.1 การตรวจราชการ 
การตรวจราชการเปนกลไกตรวจสอบภายในระบบราชการ ซ่ึงท้ังกํากับท้ังภาพรวม และภายในหนวย

ราชการ โดยประกอบดวย ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการกระทรวงและผูตรวจราชการกรม บทบาท
นั้นเปรียบเสมือนเปนผูชวยหรือผูแทนของผูบริหารระดับสูงของหนวยงานแตละระดับในการกํากับ ดูแล ในการบรหิาร
ราชการใหประสบผลสําเร็จ โดยในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ ไดถือแนวปฏิบัติในการตรวจราชการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549 ท้ังนี้ ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการไดรับมอบหมายใหตรวจราชการ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้

3.1.1 การตรวจราชการกรณีปกติ 

3.1.2 การตรวจราชการแบบบูรณาการเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล เปนการตรวจ
ราชการรวมกับผูตรวจราชการสาํนักนายกรัฐมนตร ีและกระทรวงอ่ืน 

3.1.3 การตรวจราชการกรณีพิเศษ 

1) การสืบสวน สอบสวน ขอเท็จจริง ปญหาการรองเรียน รองทุกข กลาวโทษ ของประชาชน              
อันเกิดจากการดําเนินงานของหนวยงาน/สถานศึกษา หรือเจาหนาท่ีของรัฐ 

2) วาระแหงชาติ ยาเสพติด อุบัติภัย อุทกภัย ภัยแลงและเหตุการณตางๆ ท่ีเปนภัย                     
และมีผลกระทบตอการจัดการศึกษา/นักเรียน/นักศึกษา 

3) กรณีไดรับมอบหมายอ่ืนๆ 
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การตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ 
ข้ันตอนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1  ข้ันตอนการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ 
        ท่ีมา : คูมือการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 

กิจกรรมยอย 

1.1 การจัดทําขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการ 
1.2 การจัดทําแผนการตรวจราชการประจําป 
1.3 การกําหนดประเด็นพรอมจัดทําเคร่ืองมือตรวจราชการ 
1.4 การจัดทําแผนปฏิบัติการตรวจราชการ (ACTION PLAN) 

ขั้นตอนท่ี 1 
   การปฏิบัติงานตรวจราชการ 

กิจกรรมยอย 
 

ขั้นตอนท่ี 3 
   การดําเนินการหลังการตรวจ 

กิจกรรมยอย 

3.1 รายงานผลการตรวจราชการตอผูบริหารระดับสูงหลังการ
ตรวจราชการทุกคร้ัง 

3.2 ประสานแจงหนวยงาน รวมท้ังติดตามผลจากขอเสนอแนะ 
และขอสั่งการจากการตรวจราชการ 

3.3 รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม 
      อยางนอย 2 คร้ัง/ป ท้ังในระดับเขตตรวจราชการ 
      และระดับประเทศ 

ขั้นตอนท่ี 2 
   การดําเนินการขณะตรวจราชการ 

กิจกรรมยอย 

2.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย/แผนการตรวจฯ รับทราบผลการ
ดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค 

2.2 การตรวจราชการในพ้ืนท่ี 
2.3 บันทึกผลการตรวจราชการ 

กิจกรรมยอย 
 

กิจกรรมยอย 
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ข้ันตอนท่ี 1 การปฏิบัติงานตรวจราชการ 

1) การจัดทําขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการตรวจราชการ ในการปฏิบัติงานตรวจราชการขอมูล
สารสนเทศเปนองคประกอบสําคัญในการตรวจราชการ ของผูตรวจราชการกระทรวง โดยมีขอมูลท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1.1) ขอมูลพ้ืนฐาน ไดแก ขอมูลท่ัวไปอันเปนท่ีทราบหรือควรจะไดทราบ เชน กฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ นโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภา นโยบายของกระทรวง ขอมูล
พ้ืนฐานของพ้ืนท่ีท่ีจะไปตรวจ เชน ขอมูลผูบริหารการศึกษาระดับจังหวัดจําแนกตามเขตตรวจราชการ ขอมูลท่ัวไป
ของจังหวัด (เชน พ้ืนท่ี/ประชากร) ขอมูลพ้ืนฐานดานการศึกษา (เชน สถานศึกษา จํานวนครู/นักเรียน/นักศึกษา) 
ขอมูลคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระดับจังหวัด ขอมูลท่ีปรึกษาภาคประชาชน 

1.2) ขอมูลมาตรฐาน ไดแก ขอมูลท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐไดกําหนดหรือวาง
หลักเกณฑไวเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง เชน มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินของ สมศ. มาตรฐานท่ี ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด ราคามาตรฐาน
คาครุภัณฑ คากอสรางอาคารสถานท่ีราชการตางๆ เชน อาคารเรียน บานพักขาราชการระดับตางๆ เปนตน 

1.3) ขอมูลรายนโยบาย แผนงานและโครงการ ในแผนการตรวจราชการประจําป และท่ีเปน
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและนโยบายกระทรวง องคกรหลัก แผนบริหารราชการแผนดิน แผนการศึกษาแหงชาติ 
เปนตน 

2) การจัดทําแผนการตรวจราชการประจําป แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้

2.1) แตงตั้งคณะทํางานจัดทํารางแผนการตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการประจําป 

2.2) กําหนดกรอบรูปแบบ และสาระสําคัญของแผนการ
ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.3) แจงองคกรหลัก/หนวยงานท่ีเก่ียวของ เสนอ
นโยบาย/แผนงาน/งาน โครงการ ท่ีจะกําหนดในแผนการตรวจ
ราชการ  

2.4) ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ ศึกษาวิเคราะหขอมูลนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ท่ี
หนวยงานได เสนอ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผนดิน แผนการศึกษาแหงชาติ  ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ขอมูลสภาวการณและแนวโนมทิศทางการศึกษา พรอมท้ังโดย
วิเคราะหเหตุผลความจําเปนของนโยบาย/แผนงาน/งาน โครงการ ท่ีกําหนดในแผนการตรวจราชการประจําป 

2.5) คณะทํางานฯ จัดทํารางแผนการตรวจราชการประจําป โดยกําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตรการตรวจราชการ กําหนดประเด็นการตรวจราชการ วิเคราะหสถานการณและปญหาของ
นโยบาย/แผนงาน/งาน โครงการ ท่ีกําหนดในแผนการตรวจราชการประจําป พรอมท้ังกําหนดตัวชี้วัดในแตละ
นโยบาย และปฏิทินการตรวจราชการประจําปงบประมาณ 

2.6) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประชุมรวมกัน
เพ่ือรางแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจําป 

2.7) นํารางแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาใหความเห็นชอบ 
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2.8) จัดทําเอกสารแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเผยแพร และ
มอบหมายภารกิจใหคณะบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3) แผนปฏบิัติการตรวจราชการประจําปของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

3.1) กําหนดประเด็นนโยบาย งาน โครงการ ในแผนปฏิบัติการตรวจราชการตองมี  ความ
สอดคลองกับแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.2) กําหนดระยะเวลาในการออกตรวจ 12 เดือน ในรอบป 
3.3) กําหนดระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจราชการ 

3.4) กําหนดแผนปฏิบัติการตรวจราชการประจําป ตองมีชื่อนโยบาย งาน โครงการ ระยะเวลา 
และงบประมาณท่ีจะตองใช เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดของภารกิจ 

3.5) แจงแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการใหเครือขายการ
ตรวจราชการทราบ และเปนขอมูลในการประสานการตรวจราชการ 

4) การกําหนดประเด็นพรอมจัดทําเครื่องมือตรวจราชการ 

เนื่องจากผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ หนวยงานสนับสนุนการตรวจราชการและเครือขาย
การตรวจราชการจะตองมีบรรทัดฐานการตรวจราชการท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น เครื่องมือตรวจราชการจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะทําใหการตรวจราชการมีคุณภาพ และมีความแมนยําในผลการตรวจราชการ เครื่องมือการ
ตรวจราชการจะตองสะทอนใหเห็นวา นโยบายนั้นๆ นําไปสูการปฏิบัติไดมากนอยเพียงใด 

5) การดําเนินงานตามแผนกอนการตรวจราชการ 

5.1) ประสานเครือขายการตรวจราชการและหนวยรับตรวจ เพ่ือแจงกําหนดการตรวจราชการ
ตามปฏิทินการตรวจราชการ และประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการในแผนการตรวจราชการ
ประจําป 

5.2) จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจราชการ ไดแก แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ คูมือการตรวจราชการ เครื่องมือ/แบบเก็บขอมูลการตรวจราชการ และขอมูล
พ้ืนฐานท่ีจําเปนตามนโยบาย/ประเด็นการตรวจราชการ  

5.3) จัดทีมงานหรือคณะรวมตรวจราชการ ซ่ึงเปนไปตามท่ีผูตรวจราชการกระทรวงกําหนด 

5.4) ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ จัดเตรียมงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการ
เดินทาง ตลอดจนการขออนุมัติพาหนะรถยนตราชการ 

ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินงานขณะตรวจราชการ 

1) ประชุมผูบริหารหนวยงาน สถานศึกษา เพ่ือชี้แจงนโยบายและแผนการตรวจ  ราชการประจําป 
และรับทราบผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน
ดังกลาว เพ่ือนําไปสูการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน 

2) การตรวจราชการในพ้ืนท่ี หนวยงาน สถานศึกษา เพ่ือรับทราบขอมูลเชิงประจักษและสราง
ขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

3) บันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจราชการ พรอมท้ังลงลายมือชื่อ ตําแหนงและวัน เดือน 
ปท่ีตรวจเปนหลักฐาน 

ข้ันตอนท่ี 3 การดําเนินการหลังการตรวจราชการ 

1) สรุปผลการตรวจราชการนําเรียนปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือทราบ และนําเรียน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการ ภายหลังการออกตรวจราชการทุกครั้ง 
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2) ประสานแจงการสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เก่ียวกับผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

3) ประสานการติดตามการรับขอเสนอแนะไปดําเนินการของหนวยงาน สถานศึกษาของรัฐ และ
เอกชนท้ังในสวนกลางและภูมิภาคในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเปนหนวยรับตรวจเพ่ือรายงานผูบังคับบัญชา 

4) การรายงานผลการตรวจราชการในการรายงานผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จะตองรายงานผลการตรวจราชการตอผูบังคับบัญชาหรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี 

การรายงานผลการตรวจราชการอาจดําเนินการไดท้ังขณะตรวจราชการ หรือเม่ือกลับจากการ
ตรวจราชการแลว ดังนี้ 

1) การรายงานขณะตรวจราชการในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองขอคําวินิจฉัย สั่งการ
จากผูมีอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ หรือกรณีท่ีไดตรวจพบ หรือไดดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดท่ีมี
ความสําคัญ และเห็นสมควรรายงานใหผูบังคับบัญชาไดทราบโดยเรงดวนใหผูตรวจราชการรายงานเรื่องนั้นๆ ดวย
วาจา หรือลายลักษณโดยทางโทรศัพท วิทยุ โทรเลข หรือทางอ่ืนใดตามความเหมาะสม ควรมีสาระสําคัญ ไดแก 
ปญหา หรือขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ การแกไขปญหา และขอเสนอแนะ เม่ือกลับจากตรวจราชการแลว ใหรายงานเรื่อง
ดังกลาวเสนอผูบังคับบัญชาอีกครั้งหนึ่ง โดยแสดงรายละเอียด รวมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของไวในรายงานดวย 

2) การรายงานผลเม่ือกลับจากตรวจราชการ สําหรับการตรวจราชการกรณีปกติ การตรวจตาม
นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหผูตรวจราชการกระทรวงรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม
ของเขตตรวจราชการท่ีรับผิดชอบตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนรายงวด 
ไดแก 

 (1) งวดท่ี 1 : รายงานภายในเดือนเมษายน ของทุกป 
 (2) งวดท่ี 2 : รายงานภายในเดือนกันยายน ของทุกป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 มีนาคม 2564 ตรวจติดตามการจดัการศึกษาฯ  
โรงเรียนวังสมบุรณวิทยาคม จังหวัดสระแกว 

4 มีนาคม 2564 ตรวจติดตามการจัดการศกึษาฯ  
โรงเรียนคลอง 22 จังหวัดนครนายก 
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3.2 โครงสรางระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

จากการวิเคราะห สังเคราะห ระเบียบ กฎหมาย ไดแก คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 
19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงหนวยงานภายในสํานักงาน ศึกษาธิการภาคและ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการท่ี สป. 1655/2561 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย 
การตรวจ ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2560 แสดงโครงสรางระบบการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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4. ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

4.1 ขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานทางการศึกษา  

ตารางท่ี 2.1 แสดงจํานวนพ้ืนท่ีรายจังหวัดสังกัดสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

จังหวัด 
พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 
อําเภอ ตําบล หมูบาน อบจ. เทศบาล เมือง เทศบาลตําบล อบต. 

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

รวม 23,236 37 279 2,839 5 11 85 224 

ท่ีมา : เว็บไซตสํานักงานจังหวัด 

เขตตรวจราชการศึกษาธิการภาค 9 มีการจัดระเบียบการปกครองเปนการปกครองสวนภูมิภาค            
และทองถ่ิน ประกอบดวย 5 จังหวัด 4 037 อําเภอ 279 ตําบล  2,839 หมูบาน  96 เทศบาล40 40224 องคการ
บริหารสวนตําบล40 และ 405 องคการบริหารสวนจังหวัด จําแนกเปนรายจังหวัดดังนี้ 

จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนท่ี 6,338 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 10 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
จันทบุรี อําเภอแกงหางแมว อําเภอนายายอาม อําเภอทาใหม อําเภอมะขาม อําเภอสอยดาว อําเภอโปงน้ํารอน 
อําเภอขลุง อําเภอแหลมสิงห  และอําเภอเขาคิชฌกูฏ มี 76 ตําบล 731 หมูบาน 45 เทศบาล 34 องคการบริหาร
สวนตําบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

จังหวัดตราด มีพ้ืนท่ี 2,819 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองตราด 
อําเภอเขาสมิง  อําเภอบอไร อําเภอคลองใหญ อําเภอแหลมงอบ อําเภอเกาะชาง และอําเภอเกาะกูด มี 38 ตําบล 
261 หมูบาน 14 เทศบาล 29 องคการบริหารสวนตําบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

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

จังหวัดปราจีนบุรี มีพ้ืนท่ี 4,762 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี อําเภอประจันตะคาม อําเภอศรีมหาโพธิ์ อําเภอบานสราง อําเภอศรีมโหสถ อําเภอนาดี และอําเภอ
กบินทรบุรี มี 65 ตําบล 708 หมูบาน 13 เทศบาล 56 องคการบริหารสวนตําบล และ 1 องคการบริหารสวน
จังหวัด 

จังหวัดสระแกว  มีพ้ืนท่ี 7,159 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 9 อําเภอ ไดแก อําเภอ  เมือง
สระแกว อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอเขาฉกรรจ อําเภอคลองหาด อําเภอวังสมบูรณ อําเภอตาพระยา อําเภอวัฒนานครอําเภอ
อรัญประเทศ และอําเภอโคกสูง มี 59 ตําบล 731 หมูบาน 16 เทศบาล 66 องคการบริหารสวนตําบล และ 1 
องคการบริหารสวนจังหวัด 

 



 

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจดัการศึกษา          59 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564                                       

 

 
ตารางท่ี 2.2  แสดงจํานวนประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาค 9  

ท่ีมา : www.dopa.go.th/ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

จากตารางท่ี 2.2 แสดงใหเห็นวา ประชากรในพ้ืนท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 มีประชากรท่ีมี
สัญชาติไทยเปนชาย 1,012,132 คน  เปนหญิง 1,035,445 คน รวมจํานวนประชากรท่ีมีสัญชาติไทย 
2,047,577 คน  ประชากรไมไดสัญชาติไทย เปนชาย 7,502 คน เปนหญิง 7,811 คน รวมจํานวนประชากร
ไมไดสัญชาติไทย 15,313 คน ประชากรท่ีมีชื่อในทะเบียนบานกลาง เปนชาย 13,228 คน  เปนหญิง 9,838 คน 
รวมจํานวนประชากรท่ีมีชื่อในทะเบียนบานกลาง 23,066 คน ประชากรท่ีอยูระหวางการยาย เปนชาย 2,319 คน 
เปนหญิง 1,115 คน รวมจํานวนประชากรท่ีอยูระหวางการยาย 3,434 คน ประชากรรวมท้ังสิ้น 2,089,390 คน 
จังหวัดท่ีมีจํานวนประชากรเรียงลําดับจากมากไปนอยคือ จังหวัดสระแกว  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดนครนายก และจังหวัดตราด 

*ทะเบียนบานกลาง หมายถึง ทะเบียนซึ่งผูอํานวยการทะเบียนกลางกําหนดใหจัดทําข้ึนสําหรับ ลงรายการบุคคลท่ีไมอาจ    
มีช่ือในทะเบียนบาน 

*ผูท่ีอยูระหวางการยาย หมายถึง ผูท่ียายออกแตยังไมไดยายเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัด 
สัญชาติไทย/มีชื่อในทะเบียนบาน ไมไดสัญชาติไทย มีชื่อในทะเบียนบานกลาง อยูระหวางการยาย รวม

ท้ังส้ิน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย  หญิง รวม 

จันทบุรี 
 259,28

3 
 270,86

1 
 530,14

4 
 1,32

5 
 1,19

5 
 2,52

0 
 2,27

9 
 1,81

1 
 4,090  598  346  944 

 537,69
8 

ตราด 
 107,74

0 
 110,15

9 
 217,89

9 
 3,96

8 
 4,05

5 
 8,02

3 
 1,86

4 
 1,56

3 
 3,427  401  208  609 

229,95
8 

นครนายก 
 127,01

0 
 130,22

5 
 257,23

5 
 483  438  921 

 1,32
5 

 896  2,221  228  146  374 
260,75

1 

ปราจีนบุรี  240,933 
 247,02

7 
 487,96

0 
 470  364  834 

 3,18
9 

 1,88
8 

 5,077  588  221  809 
 494,68

0 

สระแกว 
 277,16

6 
 277,17

3 
 554,33

9 
 1,25

6 
 1,75

9 
 3,01

5 
 4,57

1 
 3,68

0 
 8,251  504  194  698 

566,30
3 

รวม 
1,012,13

2 
1,035,4

45 
2,047,5

77 
7,502 7,811 

15,31
3 

13,22
8 

9,838 23,066 2,319 1,115 3,434 
2,089,3

90 
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ตารางท่ี 2.3  แสดงจํานวนสถานศึกษาในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9             
ปการศึกษา 2562 

อางอิงขอมูลจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ กันยายน 2562 
 

สังกัด/หนวยงาน จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว รวม 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 397 217 288 494 525 1,921 
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 251 147 169 295 314 1,176 
   1.1 สพฐ. 214 129 144 256 289 1,032 
        1) สพป. 189 111 132 236 274 942 
        2) สพม. 23 17 11 19 14 84 
        3) สศศ. 2 1 1 1 1 6 
    1.2 สช. 20 8 15 24 13 80 
    1.3 สอศ. 7 3 6 8 3 27 
         1) รัฐบาล 7 3 3 4 3 20 
         2) เอกชน - - 3 4 - 7 
    1.4 กศน. 10 7 4 7 9 37 
2. สวนราชการอ่ืน 146 70 119 199 211 745 
    2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

4 2 6 4 3 19 

         1) สถาบันอุดมศึกษา 3 - 4 4 3 14 
           - ภาครัฐ 3 - 2 4 2 11 
           - เอกชน - - 2 - - 2 
         2) วิทยาลัยชุมชน - 1 - - 1 2 
         3) โรงเรียนสาธิต 1 - 2 - - 3 
         4) สถาบันการพลศึกษา - 1 - - - 1 
     2.2 สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตชด.)  6 2 - - 7 15 
     2.3 อปท. 133 65 110 193 200 701 
       1) สามัญศึกษา 10 2 3 15 18 48 
       2) อาชีวศึกษา - - - - - - 
       3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 123 63 107 178 181 652 
    2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 1 1 1 1 1 5 
       1) วิทยาลัยนาฏศิลปฯ 1 - - - - 1 
       2) พศ. - 1 1 1 1 4 
    2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 2 - - 1 - 3 
       1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วิทยาลัย
พยาบาล 

1 - - - - 1 

       2) วิทยาลัยพยาบาล 1 - - - - 1 
       3) วิทยาลัยการแพทยแผนไทยฯ    1  1 
    2.6 กระทรวงกลาโหม  - - 2 - - 2 
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ตารางท่ี 2.4  จํานวนนักเรียน/นักศึกษาของสํานักงานศึกษาธกิารภาค 9 ปการศึกษา 2562 
 

สังกัด/หนวยงาน จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว รวม 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 111,155 55,798 51,409 109,330 103,420 431,112 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 87,493 51,841 44,793 92,387 89,910 366,424 

   1.1 สพฐ. 59,245 31,045 29,328 49,758 65,505 234,881 

      1) สพป. 41,064 21,433 19,839 35,352 50,948 168,636 

      2) สพม. 17,645 9,097 9,316 13,893 14,290 64,241 

      3) สศศ. 536 515 173 513 267 2,004 

   1.2 สช. 17,689 5,393 5,811 24,933 10,660 64,486 

   1.3 สอศ. 6,048 3,033 6,042 10,242 6,120 31,485 

      1) รัฐบาล 5,140 3,033 3,959 7,921 5,587 25,640 

      2) เอกชน 908 - 2,083 2,321 533 5,845 

   1.4 กศน. 4,511 12,370 3,612 7,454 7,625 35,572 

2. สวนราชการอ่ืน 23,662 3,957 6,616 16,943 13,510 64,688 

   2.1 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 

10,635 1,387 1,454 5,125 1,905 20,506 

      1) สถาบันอุดมศึกษา 10,208 - n/a 5,125 1,614 16,947 

      2) วิทยาลัยชุมชน - 156 - - 291 447 

      3) โรงเรียนสาธิต 427  1,454 - - 1,881 

      4) สถาบันการพลศึกษา - 1,231 - - - 1,231 

   2.2 สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตชด.) - 133 - - 894 1,027 

   2.3 อปท. 11,795 2,409 3,953 11,735 10,678 40,570 

      1) สามัญศึกษา 5,538 - 1,710 6,125 10,678 24,051 

      2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6,257 2,409 2,243 5,610 - 16,519 

   2.4 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 572 28 - 83 33 716 

      1) วิทยาลัยนาฎศิลปฯ 572 - - - - 572 

      2) พศ. - 28 - 83 33 144 

   2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 660 - - - - 660 

   2.6 กระทรวงกลาโหม - - 1,209 - - 1,209 

อางอิงขอมูลจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  ณ กันยายน 2563 
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ตารางท่ี  2.5 รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ 3-17 ป 
 

รอยละผูเรียนตอประชากรกลุมอายุ ในพ้ืนท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ปการศึกษา 2563 

กลุมอายุ พ้ืนท่ี 
จํานวน

ประชากร 
จํานวนนักเรียน นักเรียน/ประชากร 

3 - 5 ป 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 
9 
 

          66,824               67,343  
              
100.78  

6 - 11 ป         148,641  
           

161,205  
              
108.45  

12 -14 ป           75,719               83,031  
              
109.66  

15 - 17 ป           75,902               77,311  
              
101.86  

3 - 5 ป 

จังหวัดจันทบุรี 

          16,799               20,404  
              
121.46  

6 - 11 ป           36,989               41,645  
              
112.59  

12 -14 ป           18,536               20,081  
              
108.34  

15 - 17 ป           19,300               16,615    86.09  

3 - 5 ป 

จังหวัดตราด 

           6,875                 7,209  
              
104.86  

6 - 11 ป           15,459               18,399  
              
119.02  

12 -14 ป            8,024               10,488  
              
130.71  

15 - 17 ป            8,133                 8,908  
              
109.53  

3 - 5 ป 

จังหวัดนครนายก 

           7,661                 8,450  
              
110.30  

6 - 11 ป           16,941               18,401  
              
108.62  

12 -14 ป            9,213               11,109  
              
120.58  

15 - 17 ป            9,151               11,326  
              
123.77  
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3 - 5 ป 

จังหวัดปราจีนบุรี 

          16,281               15,948    97.95  

6 - 11 ป           35,457               39,391  
              
111.10  

12 -14 ป           17,782               21,454  
              
120.65  

15 - 17 ป           17,689               19,442  
              
109.91  

3 - 5 ป 

จังหวัดสระแกว 

          19,208               15,332    79.82  

6 - 11 ป           43,795               43,369    99.03  

12 -14 ป           22,164               19,899    89.78  

15 - 17 ป           21,629               21,020    97.18  

1. ขอมูลจํานวนประชากรจาก  www.dopa.go.th ณ 31 ธ.ค. 62 (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย และมีช่ืออยูในทะเบียนบาน) 
2.. ขอมูลจํานวนนักเรียนอางอิงจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดท้ัง 5 จังหวัด ณ กันยายน 2563 
 
 
 
 
 

4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
(O-Net)  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET : Ordinary National Education Test) ในปการศึกษา 
2562 เขตตรวจราชการท่ี 9 เปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยรวมของประเทศ 

จังหวัด 
ผลการประเมินคะแนน O-NET ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด 

เปรียบเทียบกับคาเฉล่ียรวมระดับประเทศ 
ประถมศึกษาปท่ี 6 มัธยมศึกษาปท่ี 3 มัธยมศึกษาปท่ี 6 

1.จันทบุรี สูงกวาทุกวิชา สูงกวาทุกวิชา 
สูงกวาระดับประเทศ 

(ยกเวน ภาษาอังกฤษ และ 
วิทยาศาสตรท่ีต่ํากวา) 

2.ตราด สูงกวาทุกวิชา สูงกวาระดับประเทศ 
(ยกเวน ภาษาอังกฤษท่ีต่ํากวา) 

สูงกวาระดับประเทศ 
(ยกเวน วิทยาศาสตรท่ีต่ํากวา) 

3.นครนายก ต่ํากวาทุกวิชา ต่ํากวาทุกวิชา สูงกวาทุกวิชา 

4.ปราจีนบุรี ต่ํากวาระดับประเทศ 
(ยกเวน ภาษาไทยท่ีสูงกวา) ต่ํากวาทุกวิชา ต่ํากวาทุกวิชา 

5.สระแกว ต่ํากวาทุกวิชา ต่ํากวาทุกวิชา ต่ํากวาทุกวิชา 
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4.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
ยอนหลัง 3 ป แยกตามกลุมสาระ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีเขต
ตรวจราชการท่ี 9 ระหวางปการศึกษา 2560 - 2562 มีคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.6 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน 

ศึกษาธิการภาค 9  

รายการ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  เฉลียรวมทุกวิชา 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 

ประเทศ 46.58 55.90 49.07 50.52 40.31 39.24 34.42 36.67 37.12 37.50 32.90 35.84 39.12 39.93 35.55 38.20 40.78 43.14 37.99 

ศธภ.9 46.78 56.67 49.77 51.07 40.31 38.72 33.89 36.04 37.17 37.87 33.17 36.07 38.84 39.93 35.40 38.06 40.78 43.30 38.06 
จันทบุรี 49.49 59.30 52.02 53.60 43.23 42.12 37.63 39.69 40.30 42.42 36.14 39.62 40.48 41.63 37.96 40.02 43.38 46.37 40.94 

ตราด 48.61 59.46 51.89 53.32 41.99 40.36 34.43 36.93 38.92 40.58 35.23 38.24 39.59 42.06 36.72 39.46 42.28 45.62 39.57 

นครนายก 45.72 55.54 48.69 49.98 39.61 37.65 32.29 34.98 37.85 37.50 32.38 35.91 38.82 39.26 34.67 37.58 40.50 42.49 37.01 
ปราจีนบุรี 46.23 55.72 49.21 50.39 39.55 38.47 33.78 36.00 36.23 35.17 31.80 34.40 38.52 39.21 34.57 37.43 40.13 42.14 37.34 

สระแกว 44.45 54.49 47.81 48.92 37.90 35.66 30.99 32.81 34.00 35.22 31.13 33.45 37.28 38.44 33.54 36.42 38.41 40.95 35.87 
 

จากตารางท่ี 2.6 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการ
ท่ี 9 ระหวางปการศึกษา 2560-2562 สรุปไดดังนี้ 1) ภาษาไทย พบวา ศธภ. 9 มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
ระดับประเทศ ท้ัง 3 ปการศึกษา โดยจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุก
ปการศึกษา สวนจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ 
ยกเวนปราจีนบุรีสูงกวาระดับประเทศในปการศึกษา 2562 และเม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษา คาคะแนน
เฉลี่ยมีความข้ึน-ลง ไมสมํ่าเสมอ  2) ภาษาอังกฤษ พบวา ศธภ. 9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ํากวาระดับประเทศ 2 ป
การศึกษา คือปการศึกษา 2561 และ 2562 ท้ังนี้เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษา คาคะแนนเฉลี่ยมีความข้ึน-
ลง ไมสมํ่าเสมอ สวนจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา 
จังหวัดท่ีเหลือมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ และเม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษา คาคะแนนเฉลี่ยมี
แนวโนมลดลง  3) คณิตศาสตร พบวา ศธภ. 9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาระดับประเทศ ท้ัง 3 ปการศึกษา และ
เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษา คาคะแนนเฉลี่ยมีความข้ึน-ลง ไมสมํ่าเสมอ โดยจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษา คาคะแนนเฉลี่ยมีความ
ข้ึน-ลง ไมสมํ่าเสมอ สวนจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแกวมีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศทุกปการศึกษา 
สําหรับจังหวัดนครนายก มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศในปการศึกษา 2562 และเม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ป
การศึกษา คาคะแนนเฉลี่ยมีแนวโนมลดลง 4) วิทยาศาสตร พบวา ศธภ. 9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ํากวา
ระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษา คาคะแนนเฉลี่ยมีความข้ึน-ลง ไมสมํ่าเสมอ จังหวัดจันทบุรีและ
จังหวัดตราดมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา สําหรับจังหวัดท่ีเหลือ มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํา
กวาระดับประเทศ และทุกจังหวัดเม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษา คาคะแนนเฉลี่ยมีความข้ึน-ลง ไมสมํ่าเสมอ 
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4.2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
ยอนหลัง 3 ป แยกตามกลุมสาระ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีเขต
ตรวจราชการท่ี 9 ระหวางปการศึกษา 2560 - 2562 มีคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี ้
 

ตารางท่ี 2.7 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9  

รายการ 
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  เฉลียรวมทุกวิชา 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 

ประเทศ 
48.29 54.42 55.14 52.62 

30.4
5 

29.45 33.25 31.05 26.3 30.04 26.73 27.69 32.28 36.1 
30.0

7 
32.8

2 34.33 37.50 36.30 

ศธภ.9 
48.01 54.00 54.56 52.19 

29.4
6 

28.43 32.15 30.01 28.64 29.25 25.77 27.89 32.03 
35.4

6 
29.7

1 
32.4

0 34.54 36.79 35.55 

จันทบรีุ 
50.3 57.19 57.18 54.89 

30.9
7 

29.94 34.58 31.83 28.71 32.4 28.26 29.79 33.48 
37.1

8 
30.5

8 
33.7

5 35.87 39.18 37.65 

ตราด 
50.06 55.73 57.06 54.28 

29.7
6 

28.89 32.78 30.48 27.97 30.68 27.51 28.72 32.57 
36.1

4 
30.3

7 
33.0

3 35.09 37.86 36.93 

นครนายก 
46.82 52.99 54.03 51.28 

29.2
2 

28.58 31.63 29.81 29.22 28.94 25.42 27.86 31.55 
35.1

0 
29.3

7 
32.0

1 34.20 36.40 35.11 

ปราจีนบุรี 
47.48 53.15 53.49 51.37 

29.2
1 

28.10 32.07 29.79 29.21 27.96 24.70 27.29 31.77 
34.8

3 
29.6

0 
32.0

7 34.42 36.01 34.97 

สระแกว 
45.96 51.46 52.43 49.95 

28.0
4 

26.99 29.99 28.34 28.04 26.95 23.94 26.31 30.83 
34.2

5 
28.9

3 
31.3

4 33.22 34.91 33.82 

จากตารางท่ี 2.7 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี 
9 ระหวางปการศึกษา 2560-2562 สรุปไดดังนี้ 1) ภาษาไทย พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ํากวา
ระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สวนจังหวัดจันทบุรีและตราด
มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมี
แนวโนมลดลง 2) ภาษาอังกฤษ พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ํากวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ป
การศึกษา คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สวนจังหวัดจันทบุรี มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกป
การศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 3) คณิตศาสตร พบวา ศธภ.9 มีคา
คะแนนเฉลี่ยรวมต่ํากวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวน
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ป
การศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง และ 4) วิทยาศาสตร พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ํากวา
ระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดจันทบุรีและตราด 
มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมี
แนวโนมลดลง 

 

 

 

 



  

66                                            รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศกึษา 

    ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

4.2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ยอนหลัง 3 
ป แยกตามกลุมสาระ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีเขต
ตรวจราชการท่ี 9 ระหวางปการศึกษา 2560 - 2562 มีคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  2.8 คาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

รายการ 
ภาษาไทย  สังคมศกึษาฯ ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  เฉลี่ยรวมทุกวิชา 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 
เฉลี่ย
รวม 

2560 2561 2562 

ประเทศ 
49.2

5 
47.3

1 
42.2

1 
46.2

6 
34.7

0 
35.1

6 
35.7

0 
35.1

9 
28.3

1 
31.4

1 
29.2

0 
29.6

4 
24.5

3 
30.7

2 
25.4

1 
26.8

9 
29.3

7 
30.5

1 
29.2

0 
29.6

9 
33.2
3 

35.0
2 

32.3
4 

ศธภ.9 
48.1

0 
46.4

7 
41.5

9 
45.3

9 
34.1

7 
34.8

6 
35.4

8 
34.8

4 
27.1

8 
30.4

9 
28.0

5 
28.5

7 
24.7

4 
30.8

2 
25.6

0 
27.0

5 
29.2

6 
30.2

7 
28.8

8 
29.4

7 
32.6
9 

34.5
8 

31.9
2 

จันทบุรี 
48.9

4 
47.3

5 
42.3

0 
46.2

0 
34.4

4 
35.1

7 
35.9

6 
35.1

9 
27.8

8 
31.3

3 
28.7

7 
29.3

3 
25.0

0 
31.7

9 
25.6

2 
27.4

7 
29.3

6 
30.3

7 
28.9

0 
29.5

4 
33.1
2 

35.2
0 

32.3
1 

ตราด 
48.3

1 
47.8

7 
44.2

9 
46.8

2 
33.7

6 
35.1

5 
36.5

7 
35.1

6 
27.6

7 
31.7 

29.5
8 

29.6
5 

23.0
8 

31.3
7 

25.7
5 

26.7
3 

28.3
4 

30.1
7 

29.1
7 

29.2
3 

32.2
3 

35.2
5 

33.0
7 

นครนายก 
50.3

2 
47.4

4 
43.0

7 
46.9

4 
37.1

5 
35.5

6 
36.9

6 
36.5

6 
33.6

1 
35.6

5 
33.3

3 
34.2

0 
36.3

9 
41.6

8 
36.6

0 
38.2

2 
34.4 

32.9
5 

32.1
3 

33.1
6 

38.3
7 

38.6
6 

36.4
2 

ปราจีนบุรี 
48.1

9 
46.5

8 
41.3

2 
45.3

6 
33.8

4 
35.1

5 
35.0

0 
34.6

6 
26.0

1 
29.4

7 
26.5

8 
27.3

5 
22.6 

28.3
1 

23.0
3 

24.6
5 

28.5
4 

29.9
9 

27.9
4 

28.8
2 

31.8
4 

33.9
0 

30.7
7 

สระแกว 
45.6

5 
44.1

3 
38.9

6 
42.9

1 
32.4

6 
33.5

9 
33.9

8 
33.3

4 
23.3

1 
26.6

8 
24.5

0 
24.8

3 
19.8

2 
24.8

6 
20.6

6 
21.7

8 
26.9

6 
28.7 

27.4
8 

27.7
1 

29.6
4 

31.5
9 

29.1
2 

จากตารางท่ี 2.8 แสดงคาสถิติพ้ืนฐานภาพรวม ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี 
9 ระหวางปการศึกษา 2560-2562 สรุปไดดังนี้ 1) ภาษาไทย พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ํากวา
ระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษา คาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดจันทบุรี และตราด
มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในปการศึกษา 2561 และ 2562 เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคา
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 2) สังคมศึกษาฯ พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ํากวาระดับประเทศ เม่ือ
เปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สวนจังหวัดจันทบุรี และนครนายกมีคาคะแนน
เฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา (ยกเวนจันทบุรี ปการศึกษา2560 มีคาคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา
ระดับประเทศ) เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 3) ภาษาอังกฤษ พบวา ศธภ.
9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมตํ่ากวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 
สวนจังหวัดนครนายกมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกปการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคา
คะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง 4) คณิตศาสตร พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาระดับประเทศ เม่ือ
เปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครนายกมีคา
คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกปการศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนม
ลดลง และ 5) วิทยาศาสตร พบวา ศธภ.9 มีคาคะแนนเฉลี่ยรวมต่ํากวาระดับประเทศ เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ป
การศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยจะมีแนวโนมลดลง สวนจังหวัดนครนายกมีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศในทุกป
การศึกษา เม่ือเปรียบเทียบท้ัง 3 ปการศึกษาคาคะแนนเฉลี่ยมีแนวโนมลดลง 
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4.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (O-Net) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 แยกตามสังกัด 
ตารางท่ี 2.9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 

2561-2562 ภาพรวมทุกสังกัด พ้ืนท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
 

ระดับ/สังกัด 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เฉลี่ย 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

ระดับประเทศ 55.90 49.07 39.24 34.42 37.50 32.90 39.93 35.55 43.14 37.99 
กระทรวงศึกษาธิการ 56.02 49.18 39.40 34.64 37.80 33.13 40.09 35.68 43.33 38.16 
สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 56.67 49.77 38.72 33.89 37.87 33.17 39.93 35.40 43.29 38.06 
ระดับจังหวัด           

- จันทบุรี 59.30 52.02 42.12 37.63 42.42 36.14 41.63 37.96 46.37 
40.9

4 

- ตราด 59.46 51.89 40.36 34.43 40.58 35.23 42.06 36.72 45.62 
39.5

7 

- นครนายก 55.54 48.64 37.65 32.29 37.50 32.38 39.26 34.67 42.49 
37.0

0 

- ปราจีนบุรี 55.72 49.21 38.47 33.78 35.17 31.80 39.21 34.57 42.14 
37.3

4 

- สระแกว 54.49 47.81 35.66 30.99 35.22 31.13 38.44 33.54 40.95 
35.8

7 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 56.46 49.68 36.64 31.97 37.56 33.09 39.75 35.04 42.60 37.45 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 56.46 49.68 36.64 31.97 37.56 33.09 39.75 35.04 42.60 37.45 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 59.76 51.28 47.52 40.94 42.37 34.79 42.34 37.42 47.99 41.11 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 63.52 59.29 43.57 57.80 46.43 44.86 42.93 47.68 49.11 52.41 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 42.40 39.45 29.65 24.95 27.08 25.48 30.52 30.14 32.41 30.01 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 53.09 45.92 33.26 28.06 31.83 28.24 36.39 37.97 38.64 35.05 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 46.52 41.96 29.73 26.18 28.26 28.03 33.92 28.51 34.61 31.17 

ขอมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 21http://www.niets.or 
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4.2.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2561 แยกตามสังกัด 

ตารางท่ี 2.10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 
2561-2562 ภาพรวมทุกสังกัด พ้ืนท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับ/สังกัด 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เฉลี่ย 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

ระดับประเทศ 54.42 
55.14 

29.4
5 

33.25 
30.04 

25.41 
36.10 

30.07 
37.50 35.97 

กระทรวงศึกษาธิการ 54.93 
55.63 

29.7
5 

33.69 
30.48 

25.83 
36.42 

30.25 
37.90 36.35 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 54.00 
54.56 

28.4
3 

32.15 
29.25 

25.60 
35.46 

29.71 
36.79 35.51 

ระดับจังหวัด           
- จันทบุรี 57.19 57.18 29.94 34.59 32.40 25.62 37.18 30.58 39.18 36.99 
- ตราด 55.73 57.06 28.89 32.78 30.68 25.75 36.14 30.37 37.86 36.49 
- นครนายก 52.99 54.03 28.58 31.63 28.94 36.60 35.10 29.37 36.40 37.91 
- ปราจีนบุรี 53.15 53.49 28.10 32.07 27.96 23.03 34.83 29.60 36.01 34.55 
- สระแกว 51.46 52.43 26.99 29.99 26.95 20.66 34.25 28.93 34.91 33.00 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 55.04 
55.05 

27.7
6 

31.95 
27.69 

24.08 
36.43 

29.79 
37.71 35.22 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 55.70 
56.37 

29.2
2 

33.31 
30.77 

24.10 
36.25 

30.20 
37.99 36.00 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 51.44 
52.36 

26.3
7 

29.17 
26.08 

16.50 
34.24 

28.95 
34.53 31.75 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 55.89 
55.81 

29.8
6 

34.89 
31.12 

24.63 
36.03 

30.29 
38.23 36.41 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 73.53 
68.17 

51.3
2 

57.15 
54.26 

50.08 
47.48 

34.75 
56.65 52.54 

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 45.35 
43.92 

25.6
6 

27.83 
25.19 

14.77 
32.00 

26.28 
32.05 28.20 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 48.95 
49.49 

26.3
5 

28.72 
25.67 

18.11 
32.55 

28.35 
33.38 31.17 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ม.6) 57.86 
57.36 

25.8
1 

31.38 
25.50 

15.39 
34.53 

28.44 
35.93 33.14 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 38.39 
40.21 

27.3
9 

27.93 
21.24 

16.04 
27.39 

26.90 
28.60 27.77 

กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด  
 

 
 

 
68.06 

 
 

 
68.0

6 

ขอมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) http://www.niets.or 
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4.2.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (O-Net) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 แยกตามสังกัด 

 

ตารางท่ี 2.11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2561-2562 ภาพรวมทุกสังกัด พ้ืนท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 

ระดับ/สังกัด 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เฉลี่ย 

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 

ระดับประเทศ 47.31 42.21 35.16 35.70 35.16 29.20 31.41 25.41 30.72 29.20 35.95 33.13 

กระทรวงศึกษาธิการ 47.84 42.67 35.37 35.94 35.37 29.59 31.89 25.83 31.28 29.44 36.35 33.51 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 46.47 41.59 34.86 35.49 34.86 28.05 30.49 25.60 30.82 28.88 35.50 32.68 
ระดับจังหวัด             

- จันทบุรี 47.35 42.30 35.17 35.96 31.33 28.77 31.79 25.62 30.37 28.90 35.20 33.16 
- ตราด 47.87 44.29 35.15 36.57 31.70 29.58 31.37 25.75 30.17 29.17 35.25 34.05 
- นครนายก 47.44 43.07 35.56 36.96 35.65 33.33 41.68 36.60 32.95 32.13 38.66 37.49 
- ปราจีนบุรี 46.58 41.32 35.15 35.00 29.47 26.58 28.31 23.03 29.99 27.94 33.90 31.48 
- สระแกว 44.13 38.96 33.59 33.98 26.68 24.50 24.86 20.66 28.70 27.48 31.59 29.53 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 46.74 42.05 34.84 35.63 34.84 27.46 29.73 24.08 29.10 28.68 35.05 32.31 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) 46.76 42.08 34.85 35.65 34.85 27.47 29.74 24.10 29.13 28.69 35.07 32.33 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา (สพป.) 39.50 29.33 29.44 29.10 29.44 24.50 24.72 16.50 15.28 25.33 27.68 24.86 
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน 46.72 41.85 33.47 35.39 34.31 28.58 31.27 24.36 28.48 28.15 34.85 32.55 
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 67.06 57.78 42.71 44.32 42.71 52.08 58.70 50.08 76.77 43.17 57.59 51.07 

สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 38.47 32.41 32.11 30.05 32.11 21.70 21.79 14.77 20.17 24.00 28.93 24.73 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 36.81 36.39 31.27 32.38 31.27 23.05 23.74 18.11 20.64 25.70 28.75 27.48 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (ม.6) 41.31 35.85 32.58 31.11 32.58 23.48 25.48 15.39 19.85 22.67 30.36 26.46 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 28.00 23.75 28.56 28.67 28.56 20.31 19.31 16.04 15.56 25.17 24.00 22.19 
กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด 51.38 44.09 38.33 39.62 38.33 45.63 52.20 68.06 75.29 39.61 51.11 49.35 

ขอมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) http://www.niets.or 
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4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)  

4.3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ภาคเรียนท่ี 
2 ปการศีกษา 2561 และ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 แยกระดับการศึกษา 
ตารางท่ี 2.12  ภาพรวมผลคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ภาคเรียนท่ี 2 

ปการศีกษา 2561 และ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ในพ้ืนท่ีความเขตตรวจราชการท่ี 9  

จังหวัด 
ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน     มัธยมศึกษาตอนปลาย   

2/61 1/62 เฉล่ีย 2/61 1/62 เฉล่ีย 2/61 1/62 เฉล่ีย 

ศธภ. 9 46.65 47.28 46.97 41.74 40.75 41.25 38.02 35.31 36.67 

จันทบุรี 48.04 47.63 47.84 44.46 44.42 44.44 39.21 36.42 37.82 

ตราด 41.64 44.26 42.95 40.12 42.14 41.13 41.69 35.92 38.81 

นครนายก 47.40 50.79 49.10 45.00 38.84 41.92 36.54 34.88 35.71 

ปราจีนบรุี 48.85 47.60 48.23 46.90 39.45 43.18 36.54 34.21 35.38 

สระแกว 46.84 46.84 46.84 41.71 40.36 41.04 37.93 35.92 36.93 

ขอมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) http://www.niets.or.th/th  
ผล N-Net ป 2562 ใชผลสอบของภาคเรียนท่ี 2/61 (กุมภาพันธ 2562) และ ภาคเรียนท่ี 1/62 (สิงหาคม 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.niets.or.th/th
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4.3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ภาคเรียนท่ี 
2 ปการศีกษา 2561 แยกรายสาระ แยกจังหวัด 
ตารางท่ี 2.13  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561        

รายสาระแตละจังหวัด ในพ้ืนท่ีความเขตตรวจราชการท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) http://www.niets.or.th 

 

ผูเขาสอบ คะแนนรวม คาเฉลี่ย ผูเขาสอบ คะแนนรวม คาเฉลี่ย ผูเขาสอบ คะแนนรวม คาเฉลี่ย

สาระทักษะการเรียนรู 41 1,823.27   44.47 234        11,473.02    49.03 394       18,829.26 47.79

สาระความรูพื้นฐาน 41 1,471.49   35.89 235        7,583.45     32.27 396       11,147.40 28.15

สาระการประกอบอาชีพ 41 1,816.71   44.31 234        10,630.62    45.43 394       18,084.60 45.90

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 41 2,563.32   62.52 234        12,093.12    51.68 394       17,091.72 43.38

สาระการพัฒนาสังคม 41 2,173.41   53.01 234        10,277.28    43.92 395       12,205.50 30.90

ภาพรวม 205 9,848.20  48.04 1,171     52,057.49   44.46 1,973     77,358.48 39.21

สาระทักษะการเรียนรู 26 1,170.00   45 155        5,155.30     33.26 180       8,776.80 48.76

สาระความรูพื้นฐาน 26 866.58     33.33 155        5,155.30     33.26 180       5,122.80 28.46

สาระการประกอบอาชีพ 26 1,053.26   40.51 153        6,612.66     43.22 180       9,289.80 51.61

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 26 1,196.78   46.03 153        7,542.90     49.3 180       7,615.80 42.31

สาระการพัฒนาสังคม 26 1,126.58   43.33 155        6,463.50     41.7 180       6,719.40 37.33

ภาพรวม 130 5,413.20   41.64 771        30,929.66   40.12 900       37,524.60 41.69

สาระทักษะการเรียนรู 25 1,076.75   43.07 149        6,556.00     44 234       10,670.40 45.60

สาระความรูพื้นฐาน 25 1,003.75   40.15 151        4,560.20     30.2 232       6,537.76 28.18

สาระการประกอบอาชีพ 25 1,168.25   46.73 149        5,934.67     39.83 234       9,479.34 40.51

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 25 1,403.25   56.13 149        6,792.91     45.59 234       9,280.44 39.66

สาระการพัฒนาสังคม 25 1,273.25   50.93 149        5,960.00     40 232       6,980.88 30.09

ภาพรวม 125 5,925.25   47.40 747        29,803.78   39.90 1,166     42,948.82 36.83

สาระทักษะการเรียนรู 22 1,046.76   47.58 316        14,011.44    44.34 543       24,576.18 45.26

สาระความรูพื้นฐาน 22 874.94     39.77 319        10,102.73    31.67 543       14,655.57 26.99

สาระการประกอบอาชีพ 22 988.24     44.92 316        13,114.00    41.5 543       22,284.72 41.04

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 22 1,323.30   60.15 316        15,932.72    50.42 543       21,763.44 40.08

สาระการพัฒนาสังคม 22 1,140.04   51.82 315        12,823.65    40.71 540       15,805.80 29.27

ภาพรวม 110 5,373.28   48.85 1,582     65,984.54   41.71 2,712     99,085.71 36.54

สาระทักษะการเรียนรู 33 1,670.13   50.61 357        16,743.30    46.9 502       22,720.52 45.26

สาระความรูพื้นฐาน 34 1,291.32   37.98 356        11,416.92    32.07 503       15,190.60 30.20

สาระการประกอบอาชีพ 33 1,485.00   45 357        14,769.09    41.37 502       20,918.34 41.67

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 33 1,729.86   52.42 357        16,786.14    47.02 502       20,918.34 41.67

สาระการพัฒนาสังคม 34 1,646.62   48.43 355        14,182.25    39.95 501       15,445.83 30.83

ภาพรวม 167 7,822.93   46.84 1,782     73,897.70   41.47 2,510     95,193.63 37.93

สาระทักษะการเรียนรู 147 6,786.91   46.15 1,211     53,939.06    43.51 1,853     85,573.16 46.53

สาระความรูพื้นฐาน 148 5,508.08   37.42 1,216     38,818.60    31.89 1,854     52,654.13 28.40

สาระการประกอบอาชีพ 147 6,511.46   44.29 1,209     51,061.04    42.27 1,853     80,056.80 44.15

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 147 8,216.51   55.45 1,209     59,147.79    48.8 1,853     76,669.74 41.42

สาระการพัฒนาสังคม 148 7,359.90   49.5 1,208     49,706.68    41.26 1,848     57,157.41 31.68

ภาพรวม 737 34,382.86 46.65 6,053     252,673.17  41.74 9,261     352,111.24 38.02
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4.3.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2562 แยกรายสาระ แยกจังหวัด 
ตารางท่ี 2.14  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-Net ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562        

รายสาระแตละจังหวัด ในพ้ืนท่ีความเขตตรวจราชการท่ี 9 
 

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

 

ผูเขาสอบ คะแนนรวม คาเฉลี่ย ผูเขาสอบ คะแนนรวม คาเฉลี่ย ผูเขาสอบ คะแนนรวม คาเฉลี่ย

สาระทักษะการเรียนรู 33 1,700.16   51.52 199        9,583.84     48.16 322       11994.50 37.25

สาระความรูพื้นฐาน 32 1,353.28   42.29 199        7,567.97     38.03 322       9737.28 30.24

สาระการประกอบอาชีพ 33 1,436.82   43.54 199        9,094.30     45.70 322       14071.40 43.70

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 33 1,746.69   52.93 199        10,375.86    52.14 322       11405.24 35.42

สาระการพัฒนาสังคม 32 1,526.08   47.69 199        7,575.93     38.07 322       11427.78 35.49

ภาพรวม 163 7,763.03   47.63 995        44,197.90   44.42 1,610     58636.20 36.42

สาระทักษะการเรียนรู 13 616.72     47.44 86         3,699.72     43.02 133       4956.91 37.27

สาระความรูพื้นฐาน 13 500.37     38.49 86         3,182.00     37.00 133       3890.25 29.25

สาระการประกอบอาชีพ 13 516.62     39.74 86         3,560.40     41.40 133       5761.56 43.32

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 13 703.30     54.10 86         4,609.60     53.60 133       4603.13 34.61

สาระการพัฒนาสังคม 13 540.02     41.54 86         3,066.76     35.66 133       4676.28 35.16

ภาพรวม 65 2,877.03   44.26 430        18,118.48   42.14 665       23888.13 35.92

สาระทักษะการเรียนรู 13 589.94     45.38 149        5,979.37     40.13 235       8429.45 35.87

สาระความรูพื้นฐาน 13 618.28     47.56 153        5,159.16     33.72 234       6811.74 29.11

สาระการประกอบอาชีพ 13 479.96     36.92 149        6,056.85     40.65 235       9724.30 41.38

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 13 820.04     63.08 149        7,166.90     48.10 235       7982.95 33.97

สาระการพัฒนาสังคม 13 793.39     61.03 153        4,880.70     31.90 234       7960.68 34.02

ภาพรวม 65 3,301.61   50.79 753        29,242.98   38.84 1,173     40909.12 34.88

สาระทักษะการเรียนรู 23 1,073.41   46.67 341        13,551.34    39.74 560       20216.00 36.10

สาระความรูพื้นฐาน 23 1,028.33   44.71 344        11,854.24    34.46 561       15988.50 28.50

สาระการประกอบอาชีพ 23 865.03     37.61 340        14,341.20    42.18 560       22937.60 40.96

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 23 1,366.66   59.42 340        16,663.40    49.01 559       18161.91 32.49

สาระการพัฒนาสังคม 23 1,140.11   49.57 343        10,976.00    32.00 560       18496.80 33.03

ภาพรวม 115 5,473.54   47.60 1,708     67,386.18   39.45 2,800     95800.81 34.21

สาระทักษะการเรียนรู 57 2,779.89   48.77 292        12,535.56    42.93 454       16734.44 36.86

สาระความรูพื้นฐาน 57 2,463.54   43.22 293        10,093.85    34.45 453       13381.62 29.54

สาระการประกอบอาชีพ 57 2,159.73   37.89 292        11,764.68    40.29 454       19285.92 42.48

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 57 3,036.39   53.27 292        14,673.00    50.25 454       15917.24 35.06

สาระการพัฒนาสังคม 57 2,909.85   51.05 293        9,932.70     33.90 452       16118.32 35.66

ภาพรวม 285 13,349.40 46.84 1,462     58,999.79   40.36 2,267     81437.54 35.92

สาระทักษะการเรียนรู 139 6,760.12   48.63 1,067     45,349.83    42.50 1,704     62331.30 36.58

สาระความรูพื้นฐาน 138 5,963.80   43.22 1,075     37,857.22    35.22 1,703     49809.39 29.25

สาระการประกอบอาชีพ 139 5,458.16   39.27 1,066     44,817.43    42.04 1,704     71780.78 42.12

สาระทักษะการดําเนินชีวิต 139 7,673.08   55.20 1,066     53,488.76    50.18 1,703     58070.47 34.10

สาระการพัฒนาสังคม 138 6,909.45   50.05 1,074     36,432.09    33.92 1,701     58679.86 34.50

ภาพรวม 693 32,764.61 47.28 5,348     217,945.33  40.75 8,515     300671.80 35.31
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4.4 สถานการณและแนวโนมดานการศึกษา 

โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาแทรกซึมในทุกภาคสวน การจัดการศึกษา จึงตอง
ปรับบทบาทใหม เพ่ือรองรับความเปนพลวัตน และเพ่ือใหแนใจวาทุกหนวยงานการศึกษาจะเดินไปในทิศทาง
เดียวกัน สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงใหความสําคัญกับความเปนเอกภาพในการบริหารงานและจัดการศึกษา 
โดยคํานึงถึงความตองการของผูรับบริการ และตั้งอยูบนพ้ืนฐานการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเปนสําคัญ   

หนวยงานทางการศึกษา ใหความสําคัญกับการบูรณาการรวมกันท้ังขอมูลสารสนเทศและทรัพยากร
ดานการศึกษา สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ประชาสังคม ใหเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา 
รวมขับเคลื่อนและกํากับติดตามผลการจัดการศึกษาในระดับภาคอยางเห็นไดชัดเจน จากการแตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค  (ภาคตะวันออก) ซ่ึงประกอบดวยหัวหนา    
สวนราชการทุกภาคสวน เชน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการคาจังหวัด สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
และเอกชน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หนวยงานทางการศึกษาท้ังในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ  มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อสารนโยบายเพ่ือใหทุกหนวยงานเดินหนาไปในทิศทางเดียวกัน บนพ้ืนฐานของความ
แตกตางของพ้ืนท่ีแตละจังหวัด โดยสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในภาพรวมของประเทศจากสถานการณการขาดแคลนแรงงานนับเปนหนึ่ งในปจจัยสําคัญ               
ของการขับเคลื่อนธุรกิจ  การขาดแคลนแรงงานผูมีความสามารถในปจจุบันถือเปนอีกหนึ่งปญหาใหญในหลาย
ประเทศ ซ่ึงจะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากพูดถึงสถานการณตลาดแรงงาน          

ในปจจุบัน  ปญหาการขาดแคลนบุคลากร  โดย
เฉพาะท่ี มี ทักษะตรงตามความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดาน  นับเปนกลุมแรงงานสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ จากผล
สํารวจและสถิติของแมนพาวเวอรกรุป ประเทศไทย 
ได ชี้ ถึ งตลาดแรงงาน ท่ี มี ทั กษะตอบโจทย
ภาคอุตสาหกรรม  จากภาพรวมประเทศไทยในชวง
ตลอด  5  ปรวมถึงปนี้  ประเทศไทยในประเทศท่ี
กําลังพัฒนาและอยูในยุคเปลี่ยนผานสูดิจิตัลอยูใน

ภาวะความตองการแรงงานท่ีสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับสภาวะการขาดแคลนแรงงานระดับโลกซ่ึง
มี  6 สายงานสําคัญ ไดแก  สายงานดานการขาย ดานไอที ดานวิศวกรรมงานธุรการ งานดานบัญชสีายงานการผลิต  

แนวโนมการจัดการศึกษามีสัดสวนระหวาง ผูเรียนสายอาชีพตอผูเรียนสายสามัญเพ่ิมข้ึน จากปจจัย
ดานเศรษฐกิจ และนโยบายการสงเสริมการคาการลงทุนในภูมิภาค การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
ปราจีนบุรี ประกอบกับการทํา MOU รวมกัน ระหวางสถาบันการศึกษาตามแนวความคิดของการศึกษาเพ่ือการ        
มีงานทํา ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผู เรียนมีเปาหมายในอาชีพ และความรวมมือระหวางผูประกอบการ                       
กับสถาบันการศึกษาในการคัดเลือกผูเรียนในเขาทํางานในสถานประกอบการจริง และการฝกประสบการณในชวง
การเรียนในสถานประกอบการ 
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4.5 ผลการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis)  
เพ่ือสรางความเปนเอกภาพเชิงยุทธศาสตร บน

พ้ืนฐานของความแตกตางในบริบทพ้ืนท่ี ซ่ึงมีท้ังความ
เหมือนและความตาง การวิ เคราะหสภาวการณและ
ศักยภาพของกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีของสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 9  เปนการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะห 
SWOT Analysis เ พ่ื อ ให ทราบถึ งจุ ดแ ข็ ง  (Strength) 
จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัย
คุกคาม (Threat) ของกลุมจังหวัด ดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strength) 
1. คุณภาพการศึกษาบางรายวิชามีผลสัมฤทธิ์สูงระดับประเทศ  

 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ในทุกวิชาของทุกระดับชั้นของจังหวัดจันทบุรี และตราด มี
คาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศและระดับภาค ยกเวนเพียง วิชาวิทยาศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของจังหวัดนครนายกในวิชา
ภาษาอังกฤษคาเฉลี่ยสูงกวาระดับภาค 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ของจังหวัดนครนายกในทุกวิชามี
คาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศและระดับภาค 

2. โครงสรางการบริหารงานเปนระบบ มีการดําเนินงานตามระเบียบและตามกฎหมายกําหนด       
- การกําหนดบทบาท อํานาจหนาท่ีและการมอบหมายงานใหแกบุคลากรทุกระดับชัดเจน 
- การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานจัดไดตรงตามความรู ความสามารถและสมรรถนะ 

3. เปนแหลงเพาะปลูกผลไมหลักของประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะ ซ่ึงมีปริมาณการผลิต
มากพอสําหรับใชบริโภคภายในประเทศ และสงออกไปยังตางประเทศ ซ่ึงสรางรายไดใหแกทองถ่ินจํานวนมาก และ
ยังเปนแหลงผลิตผลไมและพืชผักท่ีมีเอกลักษณ เชน สมโอและมะยงชิดของจังหวัดนครนายก ไผตงของจังหวัด
ปราจีนบุรี และแคนตาลูปของจังหวัดสระแกว เปนตน  

4. เปนแหลงผลิตสมุนไพรของประเทศไทย และผลิตภัณฑดานสมุนไพรท่ีมีศักยภาพและมีชื่อเสียงของ
ประเทศ (จังหวัดปราจีนบุรี/จังหวัดสระแกว/จังหวัดจันทบุรี) โดยจังหวัดปราจีนบุรีไดรับคัดเลือกใหเปน 1 ใน 4 
เมืองสมุนไพรของประเทศ (Herb City) ภายใตแผนแมบทวาดวยการพัฒนาสมุนไพรแหงชาติ พ.ศ. 2560-2564 มี
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี เปนตนแบบในการผลิตยาสมุนไพร เปนหนวยบริการท่ีมีการ
ขับเคลื่อนการใชสมุนไพร การพัฒนางานวิจัยและการถายทอดองคความรู โรงพยาบาลแพทยแผนไทยวัฒนานคร 
และโรงพยาบาลวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกวเปนหนวยในการรักษาพยาบาล เปนศูนยเรียนรูดานการแพทยแผนไทย 
และสมุนไพรไทย และโรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี  โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ท่ีสงเสริม
แพทยแผนไทย จะเห็นไดวาในกลุมภาคตะวันออก 2 นั้นมีการวางพ้ืนฐานในการท่ีจะพัฒนาสมุนไพรไดท้ังตนทาง 
กลางทาง และปลายทาง ในการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสูมาตรฐานสากลสรางโอกาสใหผลิตภัณฑสมุนไพรแขงขันใน
ตลาดตางประเทศ สรางรายไดใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีสําหรับกลุมผูปลูกสมุนไพรสงเสริมชุมชน และการพัฒนาสู
การเปนเมืองสมุนไพรแหงเอเชียตอไป 

5. แหลงประมงและปศุสัตว โดยมีพ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ีเหมาะแกการทําประมงน้ําลึก และการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝงในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด  สวนในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแกวมีการเลี้ยงโคมากท่ีสุดในกลุม
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จังหวัดในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภออรัญประเทศ  อําเภอตาพระยา และอําเภอวังน้ําเย็น และจังหวัดปราจีนบุรีเปนแหลง
ผลิตกุงขาวน้ําจืด และเลี้ยงไกไขท่ีสําคัญ 

6. มีแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร วัฒนธรรม อยูในพ้ืนท่ีจํานวนมาก ท้ังการ
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรโดยเฉพาะโบราณสถานแบบอารยธรรมทวารวดีและ
อารยธรรมขอมในจังหวัดสระแกวและปราจีนบุรี โดยมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในแตละจังหวัด ดังนี้ 

จังหวัดจันทบุรี เปนจุดหมายปลายทางการทองเท่ียว (Destination) ทางทะเล และทางธรรมชาติ
ท่ีสําคัญ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติประเภทปาเขา น้ําตก อุทยานแหงชาติ และทะเลมากพอท่ีจะดึงดูดและ

ใหบริการนักทองเท่ียวไดโดยมี
พ้ืนท่ีหลายแหงท่ีมีสภาพภูมิอากาศ
และธรรมชาติ ท่ี เหมาะตอการ
พัฒนาเปนแหล งทองเท่ียวเชิ ง
อนุรักษ ท่ีสามารถจัดกิจกรรมได
หลากหลาย ท้ังการทองเท่ียวแบบ
ผจญภัย ทัวรปา ลองแกง เชน 
อุทยานแหงชาติเขาคิชฌกูฏ การ
ล องแก ง ท่ี อํ า เภอโป งน้ํ าร อน 
จันทบุรี ตลอดจนในชวงฤดูผลไม

จะเปนชวงท่ีจูงใจให นักทองเท่ียวไดเขาเท่ียวชมสวน และบริโภคผลไมราคาถูก 

จังหวัดตราด เปน
จุดหมายปลายทางการทองเท่ียวทาง
ทะเล และทางธรรมชาติเชนเดียวกับ
จังหวัดจันทบุรี ไมวาจะเปนหมูเกาะ
ชาง เกาะกูด หมู เกาะรัง แหล ง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ปาชายเลนบาน
เปร็ ดใน - แหลมศอก หมู บ าน
ชาวประมงท่ีเกาะชางและเกาะกูด 
ศูนยราชการุณยสภากาชาดไทย เขา
ลาน อุทยานแหงชาติน้ําตกคลอง
แกว จังหวดัตราด 
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จังหวัดนครนายก มีแหลง

ทองเท่ียวหลัก คือ แหลงโบราณคดีดงละคร
อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานวังตะไคร 
เข่ือนขุนดานปราการชลอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  ศูนยภู มิรักษธรรมชาติ  
โรงเรียนนายรอย จปร. น้ําตกนางรอง 
น้ําตกสาลิกา ศูนยดอกไมประดับ เปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสําคัญและอยู ใกล
กรุงเทพฯ   

จังหวัดปราจีนบุรี แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติปางสีดา 
และอุทยานแหงชาติทับลาน เปนแหลงโอโซนอันดับเจ็ด
ของโลก ปจจุบันองคการสหประชาชาติไดประกาศใหเปน
ผืนปามรดกโลก มีแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรท่ี
สําคัญ ไดแก สระมรกต เมืองทวารวดีศร ีมโหสถ  ตึก
เจาพระยา  อภัยภูเบศร และผลิตภัณฑสมุนไพรไทย ณ 
โรงพยาบาลอภัยภูเบศร วัดสงางาม และแกงหินเพิง  

จังหวัดสระแกว มีแหลงทองเท่ียวหลัก 
ไดแก ตลาดโรงเกลือเปนแหลงสินคามือสองท่ีใหญท่ีสุดใน
ภูมิภาค อําเภออรัญประเทศ ปราสาทสด็อกกอกธม หลวง
พอทองวัดสระแกว หลวงพอขาววัดนครธรรม อุทยาน

แหงชาติปางสีดา อุทยานแหงชาติตาพระยา  ซ่ึงไดรับการประกาศใหเปนสวนหนึ่งของมรดกโลก รวมท้ัง ถํ้าน้ํา ถํ้าเพชรโพธิ์
ทอง น้ําตก เขาตะกรุบ ละลุ อางเก็บน้ําพระปรง น้ําตกวังผา น้ําตกลานแกว น้ําตกแควมะคา น้ําตกถํ้าคางคาว 

 7. เปนแหลงแรรัตนชาติท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียง โดยเฉพาะ
จันทบุรีเปนแหลงเจียระไนอัญมณีท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียง และเปนยาน
ธุรกิจอัญมณีท่ีสําคัญของประเทศ ท่ีสามารถสนับสนุนเชื่อมโยงไปสูการ
พัฒนาทางดานการทองเท่ียว 

8. มีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชา ซ่ึงเปนจุดการคา
ชายแดนท่ีอยูใกลกรุงเทพฯ และปริมณฑล และพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออกมากท่ีสุด และท่ีต้ังอยูในเสนทางสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําให
สามารถเขาถึงตลาดท้ังในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเล
ตะวันออก ตลอดจนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกัมพูชา-เวียดนามได 

9. เปนท่ีต้ังของเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีพ้ืนท่ีติดกับชายแดนของประเทศกัมพูชา และมีดานการคา               
5 จุด และมีมูลคาการคาชายแดนฝงกัมพูชาท่ีสูงมากท่ีสุด 
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จุดออน (Weakness) 

1. คุณภาพการศึกษาในบางสาระวิชาอยูในระดับท่ีตองปรับปรุง  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา       

ต่ํากวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ของจังหวัดสระแกว และปราจีนบุรี มีคาเฉลี่ยต่ํากวาระดับภาค               

และระดับประเทศ  
- มีสถานศึกษาบางแหงท่ียังไมผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  

2. นักเรียนบางสวนมีพฤติกรรมไมพึงประสงค เชน เด็กติดเกมส ทองกอนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท  
3. อัตราการเรียนตอสายอาชีพของนักเรียนนอยกวารอยละ 50 เนื่องจากนักเรียนและผูปกครอง                                

ยังไมเห็นประโยชนและคุณคาของการเรียนสายอาชีพ 
4. มีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5. การใหบริการทางการศึกษาแกเด็กพิการยังไมครอบคลุมและไมท่ัวถึง 
6. โครงสรางองคกร -ขาดการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานทางการศึกษาในแตละระดับ เชน              

การประสานขอมูล/ทรัพยากรอ่ืนเนื่องจากหนวยงานการศึกษามีตนสังกัดท่ีแตกตางกัน  
7. ขาดแคลนครูผูสอนท่ีตรงวิชาเอก โดยเฉพาะระดับปฐมวัย ทําใหขาดทักษะในการพัฒนาศักยภาพ

ปฐมวัยซ่ึงถือวาเปนจุดสําคัญในการเริ่มตนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
8. บุคลากรไมเพียงพอ บางตําแหนง ขาดประสบการณและความตอเนื่องในการสอน มีการขาดแคลน

บุคลากรในวิชาเฉพาะ เชน ความสามารถดาน ICT และภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรในสวนของการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน  

9. หนวยงานท่ีจัดการศึกษายังขาด ความพรอมในเรื่องอาคารสถานท่ี สื่อการเรียนการสอน บุคลากร                   
ครุภัณฑการศึกษา เพ่ือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน  

10. การจัดการศึกษาใน
จั งหวัดปราจีนบุรี  ยั งมีจุดออน ท่ี
ผู เรียน ขาดทักษะการคิดวิเคราะห                        
สรุปความ ตลอดจนทักษะการใช
ภ าษาต า งประ เทศ  โดย เ ฉพาะ
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร  

11 .  ค รู มี ภ า ร ะ ง าน อ่ื น 
นอกเหนือจากการสอนจึงทําใหการ
จัดการสอนเรียนการสอนไมเต็มท่ี 

12. ขาดแคลนแหลงน้ํา เพ่ือใชอุปโภคบริโภค ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการทองเท่ียว
หรือบริการ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของเมือง แหลงอุตสาหกรรม และแหลงทองเท่ียวอยางรวดเร็ว ไดสงผลให
เกิดความตองการใชน้ําเพ่ือนํามาใชในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภคบริโภคปริมาณมากกอใหเกิดความ
ขัดแยงเรื่องการใชน้ํา เดิมแหลงน้ําจะถูกใชเพ่ือกิจกรรมการเกษตรและชุมชนเกษตรขนาดเล็ก และมีขอจํากัด      
ของภูมิประเทศ ทําใหไมสามารถกอสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญได 
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13. ขาดการบริหารจัดการในเรื่องการเพาะปลูกผลไมท่ีดีและเหมาะสม ทําใหในชวงท่ีผลไมออกมา
มากและกระจุกตัวทําใหผลไมเนาเสียงาย และขาดการวิจัยและพัฒนาท้ังในดานการผลิตใหออกผลผลิตนอกฤดู การ
เก็บรักษา การลําเลียงถึงท่ีหมายกอน
การเนาเสีย ถึงแมวากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2 จะเปนแหลงเพาะปลูก
ผลไมหลักของประเทศ แตผลไมเปน
ผลิตผลท่ีมีชวงระยะเวลาในการเก็บ
เก่ียว ดูแล รักษาจํากัด เม่ือพนกําหนด
จะเสียหาย และเปนผลผลิตท่ีมีชวง
ฤดูกาล ไมสามารถผลิตออกไดตลอดป 
และหากเม่ือใดขาดน้ํา ก็จะทําความ
เสียหายใหแกสวนผลไมอยางรุนแรง ทํา
ใหปริมาณผลผลิตไมแนนอน ไม มี
เสถียรภาพดานราคา รวมท้ังยังขาดการบริหารจัดการในชวงท่ีผลไมออกมามากและกระจุกตัวอยางเหมาะสมและ
ทันเวลา ทําใหผลไมเนาเสียงาย และมีปญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานไมสมํ่าเสมอ เชน การคัดขนาด บรรจุหีบหอ 
แปรรูป และเก็บรักษา ดังนั้น หากมีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปข้ึนมารองรับ นอกจากจะเปนการสงเสริม
อุตสาหกรรมถนอมอาหารใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีไดแลว   ยังเปนการชวยใหผลไมมีราคาและรายไดเกษตรกรดีข้ึน 

14. เกษตรกรยังขาดปจจัยสนับสนุน ความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และความสามารถในการแขงขันทางการตลาด โดยเกษตรกรสวนใหญยังมีฐานะยากจน และขาดเงินทุนในการพัฒนา
หรือเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนได นอกจากนี้ ยังตองเชาพ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตร จึงไมมี
แรงจูงใจในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต 

15. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง เนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ท้ังในเชิงเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว การขยายตัวของเมือง แหลงอุตสาหกรรม              
และแหลงทองเท่ียวอยางรวดเร็ว กอใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และคุณภาพ
ชีวิตมากข้ึนตามลําดับ เนื่องจากการขยายตัวทางการผลิตท้ังทางดานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ทําใหมีการใช
และทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังปาไม แหลงน้ํา ดิน ทรัพยากรทางทะเล ไปเปนจํานวนมาก อาทิ การทําลาย
ทรัพยากรปาไม ไดสงผลกระทบไปถึงปญหาความแปรปรวนของลมฟาอากาศ กอใหเกิดภาวะฝนแลงน้ําทวมอยู
เสมอ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี และตราด ทําเกิดความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตร การคมนาคม
ขนสง การผลิต และธุรกิจภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสวนรวมของกลุมจังหวัด การขยายพ้ืนท่ีทําการเกษตร 
และอุตสาหกรรมไปในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม ไดกอใหเกิดปญหามลภาวะ ความอุดมสมบูรณของดินลดต่ําลงและมีการ
ชะลางพังทลายสูง ความตองการใชน้ําเพ่ือนํามาใชในกระบวนการผลิต บริการ และอุปโภคบริโภคมีปริมาณมาก 
กอใหเกิดความขัดแยงเรื่องการใชน้ํา ซ่ึงแตเดิมแหลงน้ําจะถูกใชเพ่ือกิจกรรมการเกษตร การทําเกษตรขนาดเล็ก 
และการอุปโภค บริโภคของชุมชนเทานั้น ปจจุบันตองแยงกันใชน้ําระหวางภาคเกษตร เมือง บริการแกนักทองเท่ียว 
และอุตสาหกรรมบางสวน แมวาจะไดมีการพัฒนาแหลงน้ํารองรับไวแลวบางสวนแตดวยขอจํากัดของภูมิประเทศ            
ทําใหไมสามารถกอสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญเพ่ิมเติมไดอีก นอกเหนือเข่ือนขุนดานปราการชล จังหวัดนครนายก 
เข่ือนนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี จึงตองมีการวางทอสงน้ําเชื่อมโยงระหวางอางเก็บน้ําท่ีมีอยูเพ่ือนําน้ํา     
มาทดแทนในบางพ้ืนท่ียามขาดแคลน และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการน้ําใหมากข้ึน นอกจากนี้ ยังมี
การจับสัตวน้ําโดยไมถูกวิธี ทําใหสัตวน้ําตามธรรมชาติลดลงอยางรวดเร็ว รวมท้ังพ้ืนท่ีปาชายเลนในแตละจังหวัด
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ลดลงไปจากเดิมมาก เนื่องจากการบุกรุกเพ่ือทํานากุง ซ่ึงยังเปนปญหาท่ีรุนแรงและเรื้อรัง ซ่ึงหากมิไดรับการแกไข
จัดการอยางถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ ก็จะเปนขอจํากัดท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาท่ียั่งยืนของกลุมจังหวัด 

16. แหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรมลง กิจกรรม
การทองเท่ียวบางชนิดท่ีมุงแตผลประโยชน ประกอบ
กับพฤติกรรมนักทองเท่ียวท่ีขาดจิตสํานึก และความ
รับผิดชอบตอการอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวให
คงอยูอยางยั่งยืน ทําใหแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรมลง 
นอกจากนี้ยังไมมีการจัดทํามาตรฐานและควบคุม
คุณภาพของสินคาและบริการดานการทองเท่ียว ซ่ึงท่ี
ผานมาผูประกอบการจะกําหนดกันเองโดยไม มี
หลั ก เกณฑ  ทํ า ให เ กิ ดความไม เป นธรรมแก
นักทองเท่ียว ในขณะเดียวกันก็มีปญหาขาดแคลน

บุคลากรดานการทองเท่ียวท่ีมีความรูทักษะ และความเปนมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 
17. ขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝมือสําหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี

สูงข้ึน แรงงานในพ้ืนท่ีไมเพียงพอโดยเฉพาะแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลผลิต 

โอกาส (Opportunity)  
1. มีแหลงเรียนรูอยางหลากหลายทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และอารยธรรม  มีสถานประกอบการ   

จํานวนมากกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ี สงผลใหผูเรียนมีโอกาสในการเรียนรูเพ่ิมมากข้ึน 
2. มีการคมนาคมท่ีสะดวกและหลากหลาย สงผลใหเด็กเดินทางไปยังแหลงเรียนรูไดสะดวกรวดเร็ว 
3. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษา สงผลใหมีทรัพยากร    

เพ่ิมมากข้ึนในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. โครงการในพระราชดําริฯในพ้ืนท่ีสงผลใหมีการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา    

ทําใหนักเรียนไดรับโอกาสและไดรับการพัฒนาทักษะชีวิตไดอยางสมบูรณและเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
5. จังหวัดในเขตพ้ืนท่ีของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดรับการประกาศจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ    

และเขตอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดการพัฒนาในทุกๆ ดาน 
6. มีนักเรียนจากกลุมประชาคมอาเซียนมาเขาเรียนในพ้ืนท่ีสงผลใหนักเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยน    

เรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรม 
7. มีสถานประกอบการรองรับการพัฒนาฝมือแรงงานสงผลใหนักเรียนมีแหลงพัฒนาทักษะฝมือ         

สูอาชีพอยางชัดเจน 
8. มีโอกาสในการกระจายการขนสงสินคา เนื่องจากท่ีตั้งอยูใกลกับศูนยกลางการคมนาคมขนสง     

ทางน้ํา เรือ และอากาศยานของประเทศ โดยตั้งอยูใกลกับทาเรือน้ําลึก และระบบโครงขายการขนสงทางถนน รถไฟ 
และสนามบินท่ีสนับสนุนการเปดประตูการขนสงของประเทศเขาสูระบบโครงขายการเดินเรือนานาชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงกับระบบโครงขายการขนสงหลักของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลางตอนบน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตางประเทศ 
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9. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี ทําใหมีโอกาสในการปรับกระบวนการผลิตสินคาท้ังในภาคการเกษตร สมุนไพร             
การทองเท่ียว และภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาเทคโนโลยีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต สงเสริม
กระบวนการการผลิตท่ีสะอาด มีสวนชวยประหยัดการใชทรัพยากร และลดปริมาณของเสียและมลพิษไดมากข้ึน      
การเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน จะสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา สนับสนุนการสราง
นวัตกรรม และผลักดันใหเกิดการใชประโยชนในเชิงพาณิชย และจะสรางโอกาสการเรียนรูในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารและความรูไดอยางกวางขวาง สามารถปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

10. โครงสรางประชากรท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงเปนสังคมผูสูงอายุ  ทําใหมีโอกาสในการผลิต พัฒนา 
และปรับปรุงสินคาและบริการท่ีสอดคลองกับความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การขยายตัวของตลาดอาหาร
สุขภาพ สมุนไพร และการแพทยพ้ืนบาน สถานท่ีทองเท่ียวและการพักผอนของผูสูงอายุ 

11. กระแสการรักษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติ ทําใหเกิดความตระหนักในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันจะสรางกระแสความนิยมบริโภคสินคา เชิงอนุรักษและ
สินคาสุขภาพ ซ่ึงสวนใหญมาจากพืช เชน สมุนไพร จึงเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินในเรื่องพืชสมุนไพร
และการดูแลสุขภาพซ่ึงจะเปนทรัพยสินทางปญญาท่ีสรางมูลคาทางเศรษฐกิจไดโดยมีความหลากหลายทางชีวภาพ
เปนแหลงวัตถุดิบท่ีสําคัญ 

12. นโยบายการพัฒนาดานนวัตกรรม โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตรภายใตไทยแลนด 4.0 จะนํา
โครงสรางเศรษฐกิจไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ซ่ึงนวัตกรรมจะชวยยกระดับคุณภาพของระดับรายได
ปานกลาง ไปสู ประเทศท่ีมีรายไดสูง และ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
จะทําใหภาคตะวันออก 2 ไดรับการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ดวย 

13. มีโอกาสในการพัฒนาการ
สงออกผลิตภัณฑทางการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน
ได เนื่องจากพ้ืนท่ีใกลกับแหลงขนสงสินคา 
นอกเหนือจากการมุงพัฒนามาตรฐานของ
ผลิตภัณฑทางการเกษตรใหเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงจะ
ชวยเพ่ิมโอกาสในการแปรรูปผลิตภัณฑทาง
การเกษตรเหลานี้ไดนั้น ดวยความไดเปรียบ
ของท่ีตั้งท่ีอยูใกลกับแหลงขนสงสินคา และเสนทางคมนาคมขนสงสําคัญตางๆ ของประเทศ ไมวาจะเปนทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ หรือทาเรือแหลมฉบัง ทําใหเกษตรกรหรือผูประกอบการสินคาเกษตรมีโอกาสท่ีจะผลักดันการ
สงออกผลิตภัณฑทางการเกษตรไดสะดวกมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมผลไม ไมดอก ไมประดับ ท่ีผูบริโภคตางตองการ
ความสดใหมและความรวดเร็วในการขนสง นอกจากนี้สินคา  พืชไร ซ่ึงมีแหลงผลิตสําคัญอยูท่ีจังหวัดปราจีนบุรี 
สระแกว ท่ีจะสามารถเชื่อมโยงกับทาเรือแหลมฉบังไดโดยสะดวก เนื่องจากตองขนสงครั้งละมากๆ และคาขนสง
ราคาถูก เปนตน  

14. นักทองเท่ียวมีแนวโนมทองเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตรและสุขภาพ เพ่ิมมากข้ึน จากกระแส
ทางการทองเท่ียวในปจจุบันท่ีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวตางชาติลวนแสวงหากิจกรรมการทองเท่ียวรูปแบบ
ใหมๆ กันมากข้ึน โดยในปจจุบันการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเริ่มไดรับความนิยมเพ่ิมมาก
ข้ึน ดังจะเห็นไดจากการท่ีมักจะมีการจัดอันดับ หรือการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมตาม
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สื่อตางๆ กันอยางมากมาย ซ่ึงถือไดวาเปนโอกาสสําคัญสําหรับกลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลางท่ีมีแหลงทองเท่ียว
ลักษณะนี้อยูเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนอุทยานแหงชาติเขาใหญ - ทับลาน ในพ้ืนท่ีตอนบนของจังหวัดนครนายก 
ปราจีนบุรี และสระแกวซ่ึงเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียวดานธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลเจาพระยาอภัย   
ภูเบศร ปราจีนบุรี และโรงพยาบาลวัฒนานครสระแกว เปนศูนยกลางการคนควาและวิจัยดานการแพทยแผนไทย  
ซ่ึงจะสนับสนุนการทองเท่ียวในดานการฟนฟูสุขภาพ และการแพทยแผนไทยไดเปนอยางดี สําหรับแหลงทองเท่ียว
เชิงประวัติศาสตรในจังหวัดสระแกว จะเชื่อมโยงกับนครวัด นครธมในกัมพูชาผานเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 
33 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเสนทาง Southern Economic Corridor 

อุปสรรค (Threat) 
1. จากภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจท่ีถดถอยสงผลใหนักเรียนออกกลางคันเพ่ิมมากข้ึน 
2. สภาพปญหาการแตกแยก หยารางของครอบครัวสงผลตอการเรียนรูของนักเรียนและเปนผล                    

ตอคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. อัตราการเกิดของประชากรลดลงสงผลใหมีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากข้ึน 
4. มีการใชเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสมของประชากรกลุมวัยเรียนสงผลกระทบตอพฤติกรรมของ

ประชากรวัยเรียน เชน เด็กติดเกมส ทองกอนวัย
อันควร การทะเลาะวิวาท เปนตน   

5. นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบอย 
รวมถึงการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาไมเต็ม
รูปแบบสงผลใหการขับเคลื่อนนโยบายสูการ
ปฏิบัติไมตอเนื่อง และสงผลตอคุณภาพการจัด
การศึกษา 

6. ประชากรในจังหวัดปราจีนบุรี สวน
ใหญเปนประชากรในเขตชนบท (ประชากรเขต
ชนบท 326,038 คน  เขตเมือง 29,729 คน 

(99:1 ) ซ่ึงสวนใหญ(รอยละ 40.82) มีอาชีพรับจาง และ ในขณะท่ีคาครองชีพท่ีสูงข้ึนและการวางงานของ
ผูปกครอง/ผูปกครองท่ีมีรายไดนอย สงผลใหไมสามารถสนับสนุนการเรียนของนักเรียนไดอยางเต็มท่ี  

7. ผูปกครอง มีคานิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนยอดนิยม และหรือโรงเรียนเอกชนเพ่ิมข้ึน   
ทุกปเกิดกระจุกตัวของนักเรียนในโรงเรียนในเขตเมือง ในขณะเดียวกันโรงเรียนนอกเขตเมืองกลายเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ท่ีขาดความพรอม เนื่องจากขาดการสนับสนุนทรัพยากรทุกดาน เพราะจัดสรรงบประมาณตองใช
เกณฑจานวนนักเรียนเปนกําหนด  

8. แนวโนมของผูปกครองไมมีเวลา เลี้ยงดูบุตรหลานสงผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  
9. สภาวะเศรษฐกิจสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของผูเรียน การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม           

มีผลกระทบตอสังคมในดานสิ่งแวดลอม มีประชากรแฝงจากการขยายตัวของสังคม อุตสาหกรรมมากข้ึน สงผลให
บุตรหลานมีพฤติกรรมเสี่ยงไปในทางไมดีมากข้ึน สงผลให ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําลง นักเรียนมีแนวโนมออก
กลางคันในระดับ ม.ปลาย และสายอาชีพ 
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10. แนวโนมสถาบันครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยว/ครอบครัวแตกแยกเพ่ิมข้ึน ขาดผูใหการอบรม
เลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีการแพรระบาดของยาเสพติด สงผลใหเด็ก                   
และเยาวชนมีภาวะเสี่ยง พฤติกรรมไมเหมาะสม  

11. เด็กจากครอบครัวท่ีผูปกครองมีอาชีพท่ีตองยายถ่ิน ท่ีอยูบอยๆ ทาใหการเรียนไมตอเนื่อง สงผล
ตอคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน  

12. มีหนวยงานทางการศึกษามากเกินไป จึงไมมีความเสมอภาคในดานการจัดสรรงบประมาณ                         
สรางความเหลื่อมลาทางการศึกษา  

13. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซ่ึงสงผลตอผูบริหารระดับสูงทําใหนโยบายการจัดการศึกษา            
ไมตอเนื่องเกิดความสับสนในการปฏิบัติ  

14. นโยบายการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงผลให
เกิดขอขัดแยงกับชุมชนผูปกครองไมเขาใจถึงเหตุผลท่ีแทจริงในการรวมโรงเรียน  

15. การเขาถึงโครงขายเทคโนโลยีดานการสื่อสาร มีคาใชจายทําใหครอบครัวในชนบทท่ีฐานะ
ยากจน                      ไม สามารถใชประโยชนจากโครงขายได  

16. กฎระเบียบและข้ันตอนปฏิบัติของประเทศเพ่ือนบานยังไมอํานายความสะดวกทางการคาและการ
ลงทุน สิง่สําคัญในการทําการคากับตางประเทศ คือ การท่ีตองปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของประเทศนั้นๆ ท่ีได
มีการกําหนดไว อีกท้ัง มาตรการกีดกันท่ีไมใชภาษีเพ่ิมข้ึน เชน มาตรฐานการผลิตสินคา มาตรฐานการดานความ
สะอาดและสุขอนามัย มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดลอม และมาตรฐานดานทรัพยสินทางปญญา จึงตอง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตใหไดมาตรฐานและคุณภาพสินคาใหเปนท่ียอมรับระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม             
จากการดําเนินการท่ีผานมาพบวายังคงมีความแตกตางในตัวกฎระเบียบระหวางประเทศคูคาอยูเปนจํานวนมาก 
และดวยข้ันตอนของการพิธีการสงออกของไทยท่ียังมีข้ันตอนและเอกสารท่ีมีความยุงยากตอผูประกอบการอยู ทํา
ใหการดําเนินงานในสวนตางๆ จึงเปนไปไดคอนขางลําบาก นอกจากนี้กฎระเบียบของประเทศเพ่ือนบานมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอและบางพ้ืนท่ีมีกฎระเบียบเฉพาะ ทําใหตองมีการมาศึกษาและปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ กัน
หลายรอบ ซ่ึงปญหาเหลานี้ลวนเปนอุปสรรคสําคัญในการกระตุนใหเกิดการคาเพ่ิมมากข้ึน 

17. การอํานวยความสะดวกของประเทศเพ่ือนบานยังไมเอ้ือตอการสงเสริมการคาและการลงทุน                      
แมวาท้ังประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบานตางพยายามสนับสนุนการคาการลงทุนใหนักธุรกิจเขามาลงทุน           
ในประเทศตน รวมถึงนักธุรกิจชาวไทยเชนเดียวกันท่ีมีความสนใจและแสวงหาโอกาสในการเขาไปลงทุนโดยเฉพาะ              
ในประเทศเพ่ือนบาน แตกลับพบวา ประเทศเพ่ือนบานของไทยเอง แมจะมีนโยบายสงเสริมการลงทุนออกมา          
แตในทางปฏิบัติยังไมมีทาทีท่ีชัดเจนตอการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจในประเทศของตน และ
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ประเด็นนี้ยังคงเปนปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีไมเอ้ือตอการคาหรือการลงทุน ซ่ึงบอยครั้งทําใหนักธุรกิจชาวไทย
ตัดสินใจยกเลิกหรือชะลอการเขาไปลงทุนในประเทศนั้นๆ ไปในท่ีสุด  

18. การใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนจากการมีพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากนโยบายของภาครัฐในการกําหนดให
พ้ืนท่ีในจังหวัดสระแกว และจังหวัดตราด เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศนั้น นอกจากจะเปนโอกาสสําคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและบริเวณใกลเคียงท่ีจะเกิดข้ึนแลว ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งคือ 
ความสามารถในการรองรับปริมาณความตองการการใชทรัพยากรตางๆ ในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรน้ํา 
เนื่องจากการเกิดข้ึนของพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษจะชวยกระตุนใหภาคการผลิต และการคมนาคมขนสงท่ีจะ
เจริญเติบโตมากข้ึน ในขณะท่ีทรัพยากรในพ้ืนท่ียังคงมีอยูอยางจํากัด ซ่ึงหากขาดการวางแผนและการบริหารจัดการ
ท่ีดี ก็อาจสงผลกระทบตอการบริโภคอุปโภคของประชากรในพ้ืนท่ีได หรือในกรณีท่ีเลวรายท่ีสุดอาจเกิดการแยงชิง
กันหรือการข้ึนราคาของสินคาและบริการท่ีไดจากทรัพยากรท่ีมีจํากัดได 

19. ประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ สงผลใหคนวัยแรงงานตองรับภาระเพ่ิมข้ึนในการดูแลผูสูงอายุ
โดยเฉพาะคาใชจายดานสาธารณสุข ทําใหกําลังการผลิตลดลง ผลิตภาพแรงงานคอนขางต่ํา หากไมไดรับการพัฒนา
เทคโนโลยี ทําใหไมสามารถแขงขันหรือพัฒนาศักยภาพอยางเพียงพอ อาจสงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. คุณภาพทางการศึกษาลดต่ําลงอยางตอเนื่อง ไมสามารถสรางคนท่ีมีความรูความสามารถ               

ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลก 
21. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนสวนสําคัญในการพัฒนากลุมจังหวัด ท้ังเชิงเศรษฐกิจ และดาน
ชีวิตประจําวัน อยางไรก็ตาม ในระยะเวลา 2 – 3 ปท่ีผานมา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ท่ีเห็นไดชัดมากท่ีสุด คือ        
ในฤดูหนาว อากาศหนาวจัด ในฤดูรอน อากาศก็รอนจัด ท้ังหมดนี้สงผลกระทบตอระบบนิเวศและการใช
ชีวิตประจําวันของประชาชน นอกจากนี้สภาพอากาศแปรปรวนดังกลาว อาทิเชน ฝนตกไมตองตามฤดูกาล นําไปสู
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ภัยแลงในฤดูเพาะปลูก สงผลกระทบอยางรายแรงตอภาคเกษตรของประเทศไทย และกระทบตอเกษตรกรซ่ึงเปนคน
สวนใหญของท้ังประเทศ หรือแมกระท่ังในฤดูฝน ประเทศไทยเกิดภาวะฝนตกหนัก และไปสูปญหาอุทกภัย ซ่ึงสงผล
กระทบอยางรายแรงตอการดํารงชีวิตของประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมท่ัวไป ซ่ึง3การเปล่ียนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ3สงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ดังนี้ 

(1) การเพ่ิมสูงข้ึนของระดับน้ําทะเล และลมมรสุมท่ีรุนแรงมากข้ึนอาจสงผลใหปญหาการกัด
เซาะชายฝงทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน ทําใหเกิดการสูญเสียพ้ืนดินชายหาดและแหลงทองเท่ียวทางทะเล และสงผล
กระทบตอระบบนิเวศทางทะเลและชายฝงโดยเฉพาะปาชายเลนซ่ึงเปนแหลงผลิตสัตวน้ํา เปนท่ีวางไขและท่ีอยู
อาศัยของตัวออนสัตวน้ํา  และเปนพ้ืนท่ีกันชนปองกันแนวชายฝงจากการพังทลายจากแรงคลื่นลม เนื่องจากระบบ
นิเวศปาชายเลนมีความออนไหวตอระดับน้ําทะเลท่ีเพ่ิมข้ึนโดยความหนาแนนของพรรณไมจะลดลงเนื่องจาก
ระดับน้ําทะเลท่ีสูงข้ึนจะทําใหพืชตายและถูกแทนท่ีดวยหาดเลนในขณะท่ีปากแมน้ําจะจมลงใตน้ําทําใหเกิดการชะ
ลางพังทลายของพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

(2) อุณหภูมิน้ําทะเลและคาความเปนกรด/ดางของน้ําทะเลท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาจสงผลใหพืช
และสัตวทะเลบางชนิดสูญพันธุ เกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาว และแหลงปะการัง ถูกทําลายสงผลกระทบตอ
ผลผลิตสัตวน้ําโดยรวม ปจจุบันทรัพยากรประมงชายฝง และประมงทะเลอยูในสภาพเสื่อมโทรมโดยสัตวน้ํากรอย
บริเวณชายฝงและสัตวน้ําในทะเลมีปริมาณ ชนิด และขนาดลดลงโดยตลอดนอกจากนี้การรุกล้ําของน้ําเค็มเขาสู      
ลําน้ําจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอการดํารงชีวิตของพืชสัตวและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมโดยรอบ 

 
(3) อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทําใหปญหาการขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนท่ี    

จะรุนแรงข้ึน เนื่องจากตองประสบกับภาวะภัยแลงเปนเวลานาน และทําใหปญหาการแยงชิงทรัพยากรน้ําระหวาง
ภาคเกษตร และอุตสาหกรรมจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทําใหภัยพิบัติ
และภาวะน้ําทวมฉับพลันเกิดบอยครั้งและรุนแรงข้ึนเนื่องจากกําลังแรงของลมมรสุมลักษณะฝนท่ีตกหนักในเวลา    
อันสั้นทําใหปริมาณน้ํามีมากเกินความสามารถในการกักเก็บประกอบกับประสิทธิภาพและศักยภาพในการระบายน้ํา
ลงสูทะเลของพ้ืนท่ีโดยรวมลดลง ทําใหมีแนวโนมในการเกิดภัยพิบัติรุนแรงข้ึน 
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S 
Strength 

1. คุณภาพการศึกษาบางรายวิชามีผลสัมฤทธ์ิสูงกวาระดับประเทศ 
2. โครงสรางการบริหารงานเปนระบบ มีการดําเนินงานตามระเบียบและตามกฎหมายกําหนด  
3. เปนแหลงเพาะปลูกผลไมหลักของประเทศ 
4. เปนแหลงผลิตสมุนไพรของประเทศ 
5. เปนแหลงประมงและปศุสัตว พ้ืนท่ีชายฝงเหมาะแกการทําประมงนํ้าลึก 
6. มีแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม อยูในพ้ืนท่ีจํานวนมาก 
7. เปนแหลงแรรัตนชาติท่ีมีคุณภาพและมีชื่อเสียง 
8. มีพรมแดนติดกับชายแดนกัมพูชาเปนจุดการคาชายแดนท่ีใกลกรุงเทพฯ 
9. เปนท่ีต้ังของเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีพ้ืนท่ีติดกับชายแดนของประเทศกัมพูชา 
 

จุดแข็ง 

 

W 
Weakness 

1.ปญหาทางดานการศึกษา เชน คุณภาพการศึกษาในบางสาระวิชาอยูในระดับที่ตองปรับปรุง  นักเรียน 
   บางสวนมีพฤติกรรมไมพึงประสงค อัตราการเรียนตอสายอาชีพนอยกวารอยละ 50 มีโรงเรียนขนาดเล็ก 
   เพ่ิมข้ึน บริการทางการศึกษาแกเด็กพิการยังไมครอบคลุม ขาดแคลนครูผูสอนตรงตามวิชาเอก หนวยงาน 
   จัดการศึกษาขาดความพรอม  ขาดความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานทางการศึกษา เปนตน 
2. ขาดแคลนแหลงน้ํา เพ่ือใชอุปโภคบริโภค 
3. ขาดการบริหารจัดการในเร่ืองการเพาะปลูกผลไมที่ดีและเหมาะสม 
4. เกษตรกรยังขาดปจจัยสนับสนุน ความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
5. แหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง 
6. ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝมือสําหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
 

จุดออน 

O       
 Opportunity 

 

1. การศึกษา มกีารไดรบัการสนับสนุนทางการศึกษา มแีหลงเรียนรูอยางหลากหลายทางภูมิศาสตร ประวตัิศาสตร และ 
    อารยธรรม มีสถานประกอบการจํานวนมากกระจายอยูทั่วพ้ืนที่ สงผลใหผูเรียนมีโอกาสในการเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น การคมนาคมที่

สะดวกและหลากหลาย เด็กเดินทางไปยังแหลงเรียนรูไดสะดวกรวดเร็ว ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษา โครงการในพระราชดําริฯในพ้ืนที่สงผลใหมีการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา        
มีนักเรียนจากกลุมประชาคมอาเซียนมาเขาเรียนในพ้ืนที่สงผลใหนักเรียนมีโอกาสไดแลกเปล่ียนเรียนรูดานภาษาและวัฒนธรรม 
มีสถานประกอบการรองรับการพัฒนาฝมือแรงงานสงผลใหนักเรียนมีแหลงพัฒนาทักษะฝมือสูอาชีพอยางชัดเจน 

2. จังหวัดในเขตพ้ืนทีข่องสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดรับการประกาศจัดตั้งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตอุตสาหกรรม สงผลให
เกิดการพัฒนาในทกุ  ๆดาน 

3. นโยบายการพัฒนาดานนวตักรรม สงผลตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี การกระขายการขนสงสินคา โอกาสสงออกทางการเกษตร 
4. โครงสรางประชากรกําลังเปล่ียนเปนสังคมผูสูงอายุ  กระแสการรกัษาสุขภาพและความนิยมธรรมชาติ 
5. นักทองเที่ยวมีแนวโนมทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตรและสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 
 

โอกาส 

T 
Threats 

1. ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ สงผล ปญหาครอบครัว ปญหานักเรียนออกกลางคัน มีพฤติกรรมเส่ียงเพ่ิมมากขึ้น 
2. ตัวผูปกครอง ภาระทางสังคมและเศรษฐกิจ คานิยมทางการศึกษา การยายที่อยู 
3. อัตราการเกิดของประชากรลดลงสงผลใหมีโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมมากขึ้น 
4. การเปล่ียนแปลงทางการเมือง สงผลตอนโยบายทางการศึกษาเปล่ียนแปลงบอย  
5. การบริหารจัดการการศึกษา การจัดสรรงบประมาณ  การรวมโรงเรียนขนาดเล็ก คุณภาพทางการศึกษา 
6. เทคโนโลยี การเขาถึงทางการศึกษา การใชเทคโนโลยีไมเหมาะสมของเด็ก  
7. การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทย 
8. การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
9. การอํานวยความสะดวก กฎระเบียบและขั้นตอนปฏิบัตขิองประเทศเพ่ือนบานยังไมอํานายความสะดวกทางการคาและ 

   การลงทุน 

อุปสรรค 
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2 สิงหาคม 2564  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและเปนประธานมอบนวัตกรรมเคร่ืองพนน้ํายา
ฆาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแกว 
ภาพ/ขาว : กลุมประชาสัมพันธ สอศ. 
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 บทท่ี ๓   
การดําเนินการตรวจราชการและการเก็บขอมูล 

 

การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามประเด็นการ
ตรวจราชการ ในครั้งนี้เปนการตรวจราชการ และติดตามการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหนวยงานและสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเขตตรวจราชการท่ี ๙ เพ่ือรับทราบขอมูลผลการดําเนินงานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังปญหาอุปสรรค และการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอกระทรวงศึกษาการ 
ตลอดจนใหสาธารณชนรับทราบ และเพ่ือใหการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการบรรลุวัตถุประสงคจึง
กําหนดวิธีการตรวจและติดตาม ดังนี้ 

1. ข้ันตอนการตรวจราชการ และติดตาม 
 เพ่ือใหการตรวจราชการ และติดตามดําเนินไปอยางเปนระบบและบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจและ
ติดตาม จึงกําหนดรายละเอียดเก่ียวการดําเนินการไว 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันเตรียมการกอนออกตรวจและติดตาม เปนข้ันตอนเก่ียวกับการศึกษาวิเคราะหเอกสาร/
หลักฐาน/รายงานท่ีเก่ียวของกับนโยบายการตรวจราชการ การจัดทําขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานและขอมูลสารสนเทศ
ตามนโยบายการตรวจราชการเพ่ือเปนขอมูลประกอบการตรวจและติดตามของผู ตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ การสรางและพัฒนาเครื่องมือตรวจและติดตาม และการกําหนดปฏิทินการตรวจราชการของ
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
 ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันปฏิบัติการตรวจราชการ เปนข้ันตอนเก่ียวกับการปฏิบัติการตรวจและติดตามในพ้ืนท่ี การ
นําเครื่องมือไปเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของหนวยงานและสถานศึกษา
ท่ีเปนหนวยรับตรวจ 
 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันสรุปผลการตรวจและติดตาม เปนข้ันตอนเก่ียวกับการนําขอมูลท่ีจัดเก็บไดมาตรวจสอบ
ความถูกตอง วิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานผลการตรวจและติดตามและรายงานผลการตรวจและติดตามนโยบาย
การตรวจราชการกรณีปกติของกระทรวงศึกษาธิการ รวมท้ังปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอ
ผูบริหารกระทรวงศึกษาธิการและสาธารณชนรับทราบ  
 

2. กลุมเปาหมายของการตรวจราชการ และติดตาม 
 กลุมเปาหมายการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายการตรวจราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 2.1 กลุมเปาหมายในการตรวจ และติดตามโดยใชแบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ไดแก หนวยงานทางการศึกษา/
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตตรวจราชการท่ี 6 ซ่ึงอยูในองคกรหลักของการตรวจราชการ จํานวน 35 
แหง 
 2.2 กลุมเปาหมายในการตรวจราชการ และติดตาม โดยผูตรวจราชการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติการตรวจราชการ 
เพ่ือตรวจติดตามการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดแก หนวยงาน/สถานศึกษา สังกัด 
สพฐ. กศน. สช. สศศ. สอศ. และ อปท. 



  

       88                                รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและตดิตามประเมินผลการจัดการศึกษา                               
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการตรวจราชการ และติดตาม 
 เครื่องมือท่ีใชในการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ สรางข้ึนโดยสํานักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล  และแจงถึงสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18 เรื่อง การรายงานผลการตรวจ
ราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบรายงานฯ ดังกลาว โดยสรุปใจความสําคัญเก่ียวกับเครื่องมือสนับสนุนการ
ตรวจราชการวา การลงพ้ืนท่ีตรวจราชการของผูตรวจราชการ ใหจัดรายงานขอมูลตามตัวชี้วัดในแตละประเด็นการ
ตรวจราชการฯ ลงในระบบ E–Inspection System และขอมูลเชิงคุณภาพ ใหจัดเก็บขอมูลตามแบบรายงานผลการ
ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซ่ึงมีลักษณะคําถามปลายเปด (Open – ended) เก่ียวกับผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ ดวย
อีกทางหนึ่ง 
 

4. วิธีการตรวจราชการ 
  1) จัดเตรียมเอกสารขอมูลสนับสนุนการตรวจราชการ 
  2) ประสานงานกับหนวยรับตรวจเพ่ือจัดทํากําหนดการลงพ้ืนท่ีการตรวจราชการ 
  3) ลงพ้ืนท่ีตรวจราชการตามกําหนดการ 
  4) รวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานผลการตรวจราชการ 
  5) สรุปรายงานผลการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2564 
 

๕. วิธีการรวบรวมขอมูล 
 การรวบรวมขอมูลการตรวจราชการและติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ         
ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดําเนินการ ดังนี้ 
 1) ร ว บร วมข อ มู ล จ ากกา รล ง พ้ื น ท่ี ปฏิ บั ติ ก า ร ตร ว จร าช กา รของผู ต ร วจ ร าชกา ร
กระทรวงศึกษาธิการรวมกับคณะทํางานสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และจากการรายงานของหนวยรับตรวจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพ้ืนท่ีเขตตรวจราชการท่ี 9 ตามแผนปฏิบัติการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการท่ี 9 
 2) รวบรวมขอมูลจากแบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ทุกแหง 
 3) รวบรวมขอมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจ ติดตามและประเมินผลสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (E-Inspection)  
 4) นําขอมูลตามขอ 1 และ ขอ 2 วิเคราะห สังเคราะห ขอมูลผลการตรวจราชการแตละนโยบาย 
ประกอบกับขอมูลเชิงปริมาณตามขอ 3 เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการภาค 9 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
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 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลรายงานการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดําเนินการ ดังนี้ 
  1) นําขอมูลท่ีไดรวบรวมจากการรายงานของหนวยรับตรวจและขอมูลจากสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดท่ีไดดําเนินการสรุปเปนภาพรวมการประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีแตละจังหวัด เขตตรวจราชการท่ี 9 มาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
ขอมูล 
 2) ดําเนินการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลตาม ขอ 1 โดยการบันทึกขอมูลเปนรายนโยบาย             
และวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 3) นําขอมูลตามขอ 2 มาประมวล เรียบเรียงเปนภาพรวมรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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10 กรกฎาคม 2564 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศสละเงินเดือน 3 เดือน
เชนเดียวกับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร และคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีความขาดแคลนเปนพิเศษ และ มอบใหโรงเรียนที่ตองการอุปกรณ
ปองกันการแพรระบาดโควิด-19 จํานวน 5 แหง ในพื้นที่จังหวัดนครนายกดวย 
ภาพ/ขาว : สยามรัฐออนไลน  
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คณะทํางาน 

 
 

ที่ปรึกษา 
นายไพศาล   วุฒิลานนท ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
นายพงษพิศาล   ชินสําราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหนาท่ีศึกษาธิการภาค 9 
 
 

คณะทํางาน 
นายวรวุฒิ   รัตนบริรักษ ผูอํานวยการกลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
นางสาวอัจฉรา   สําราญเฟองสุข นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
นางประภาวดี   โกสิยารักษ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
นางภัทรานิษฐ   งามวงศนอย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 
 

คณะสนับสนุน/ประสานการตรวจราชการ 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกว 
 
 

ออกแบบปก/รูปเลม 
นางภัทรานิษฐ   งามวงศนอย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
 
 

สรุป วิเคราะหและเขียนรายงานการตรวจราชการ 
นางภัทรานิษฐ   งามวงศนอย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–– 

กลุมตรวจราชการและติดตามประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการภาค ๙ 
เลขที่ ๔๑๐/๑ ถนนมรุพงษ ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

โทรศัพท : ๐๓๘-๕๑๒๑๙๐,๑๙๒ ตอ ๑๘  โทรสาร : ๐๓๘-๕๑๒๑๙๑ 
http:// http://www.reo9.obec.in.th 
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