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คำนำ 
 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตอเนื ่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 9  จัดทำขึ้นเพื่อเปนการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และนำขอมูลมาใชเปนแนวทางในการดำเนินการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีความเชื ่อมโยงกับหลักสูตร 
ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหผู ที ่สำเร็จการศึกษามีทางเลือกในการศึกษาที่หลากหลาย และใหผู เรียนที่จบ
การศึกษาในแตละระดับสามารถ ใชความรูและประสบการณไปใชในการประกอบอาชีพไดตามความถนัดและ
ความสนใจ  

หลักสูตรตอเนื่องเชื ่อมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับอาชีวศึกษา (Continuous and Linking 
Curriculum : CLC) หมายถึง หลักสูตรที่สามารถเทียบโอนหนวยกิตหรือประสบการณจากสถานศึกษาแหงหนึ่ง
เพื่อใหไดรับการรับรอง (Accreditation) ในสถานศึกษาอื่นในสมรรถนะเดียวกัน หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจึงสอดรับกับนโยบายหองเรียนอาชีพ เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสาน
ความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันของสถานศึกษาที ่จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นมัธยมศึกษา สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และเชื่อมโยงไปยังระดับอุดมศึกษา ไดมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีเนนสมรรถนะเฉพาะดาน
ดวยการปฏิบัติจริง เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนเพ่ือสะสมผลการเรียน และสามารถเทียบโอนผลการเรียน เปนการ
จัดการศึกษาท่ีสงเสริมเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน อีกท้ังนักเรียนมีทางเลือกในการเขาสูการศึกษาในระดับสูงข้ึนท่ีมีความ
หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของตนเอง สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและบริบท 
ของพ้ืนท่ี 
    

  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหนวยงาน 
ทางการศึกษา ซึ ่งมีบทบาท ภารกิจสำคัญในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในระดับพื ้นท่ี  
เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู เพื่อเปนการสรางคุณลักษณะและ
ทักษะที่จำเปนตอการเรียนรู ใหกับผูเรียนเพื่อเปนการพัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนเขาสูสังคมคุณภาพในศตวรรษ 
ท่ี 21 ไดอยางมีคุณภาพ จึงไดดำเนินโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร ตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอขอบคุณสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด สถานศึกษาที่เขารวมโครงการ เครือขายทุกแหงที่ใหการสนับสนุนและใหความ
รวมมือเปนอยางดียิ่งในการดำเนินงานโครงการและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการใหสำเร็จลุลวงดวยดี 

 
 
กลุมพัฒนาการศึกษา 

      สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

  กระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 -2580) ภายใต
วิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซ่ึงไดกำหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา มีการพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน 
เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทางาน รวมกับผูอ่ืน 
เพื่อใหมีสมรรถนะที่เปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ เพื่อใหผู เรียนสามารถนาความรู  และ
ประสบการณไปใชไดจริง สามารถประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจ ตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีนโยบายในการเพิ ่ม สัดสวนผูเรียนสายอาชีพและ 
สายสามัญ โดยกำหนดเปาหมายป พ.ศ. ใหได 50 ตอ 50 ทั้งนี ้จำเปนตองปรับหลักสูตรการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา และการพัฒนาครู เพื่อทำใหการเรียนการสอนในสายอาชีพมีคุณภาพสูงขึ้น 2562 สัดสวนผูเรียน 
35.62 ตอ 64.38 ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนั้น 
การพัฒนา คุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะดังกลาวจึงมีความจาเปนจะตองปรับหลักสูตรใหทันสมัย พัฒนา
กระบวนการคิด และทักษะท่ีจำเปน มีความยืดหยุนสอดคลอง กับความสามารถและความถนัดของผูเรียนแตละคน 
ตลอดท้ังสอดคลองกับสภาพบริบทของแตละพ้ืนท่ีเพ่ือใหผูเรียนสามารถนำความรู ทักษะและประสบการณท่ีไดรับ
ไปใชในการประกอบอาชีพได มีงานทำ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
  หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Continuous 
and Linking Curriculum : CLC) หมายถ ึง หล ักส ูตรท ี ่สามารถเท ียบโอนหนวยก ิตหร ือประสบการณ   
จากสถานศึกษาแหงหนึ่งเพื่อใหไดรับการรับรอง (Accreditation) ในสถานศึกษาอื่นในสมรรถนะเดียวกัน โดยมี
กระบวนการอยางเปนระบบเชื ่อมโยงกันอยางนอย 2 ระดับ โดยมีองคประกอบพื ้นฐานของหลักส ูตร  
1) วัตถุประสงค  2) เนื้อหา 3) กิจกรรมการเรียนการสอน 4) การประเมินผล ลักษณะของการเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กับอำชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือวิธีการที่สถานศึกษาคูพัฒนารวมกันจัดการศึกษาตั้งแตสองสถาบัน  
มี 5 ลักษณะของการเชื่อมโยง ดังนี้ 
  1) ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เชื ่อมโยงกับ ระดับอาชีวศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถเทียบโอนผลการเรียน กับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพของ อาชีวศึกษา (ม.1-3 ปวช.) 
  2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชื่อมโยงกับ ระดับอาชีวศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) (ม.4-6 เทียบโอนกับ ปวส.) 
  3) ระดับการศึกษาอาชีวศึกษาเชื่อมโยงกับระดับอุดมศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสามารถเทียบโอนผลการเรียน (ปวช. หรือ ปวส. เทียบโอนกับ ป.ตรี) 
  4) ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเชื ่อมโยงกับ ระดับอุดมศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนกับ ป.ตรี) (ม. 4-6 เทียบโอนกับ ป.ตร)ี 
  5) การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับ ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดร ับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให
ดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี
ความเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการมีงานทำ เพื่อใหผู เรียนที่จบการศึกษาในแตละระดับสามารถใชความรูและประสบการณไปใชในการ
ประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจ และตอบสนองความตองการแรงงานตามบริบทของพ้ืนท่ี  

 

(ข) 



 

สารบัญ 
 
 

หนา 

คำนำ            (ก)
บทสรุปผูบริหาร           (ข) 
สารบัญ (ค) 
สารบัญตาราง           (ง) 
สารบัญภาพ           (จ) 
สารบัญแผนภูมิ           (ฉ)
 สวนท่ี 1 บทนำ 

  1. หลักการและเหตุผล         1 
  2. วัตถุประสงคโครงการ         2 
  3. เปาหมายโครงการ         2 
  4. ระยะเวลาดำเนินการ         3 
  5. งบประมาณ          4 
สวนท่ี 2 สภาพท่ัวไปและบริบทท่ีเก่ียวของ 
  1. สภาพท่ัวไปของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9      5 
  2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 -2580)      13 
  3. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)    15 
  4. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พศ. 2564    17 
สวนท่ี 3 ผลการดำเนินงาน 
  1. ผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9     22 
  2. การดำเนินงานโครงการของจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ     24 
  ภาคผนวก          
  คณะผูจัดทำ   
 
 
 
 
     

     
 

 
 

 
 
   
 
 

(ค) 



     
สารบัญตาราง 

 

     หนา 

 
ตารางท่ี 1 ระยะเวลาดำเนินการ         3 

ตารางท่ี 2 จำนวนพ้ืนท่ีรายจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9     7 
ตารางท่ี 3  แสดงจำนวนประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  8 
ตารางท่ี 4 แสดงความหนาแนนของประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 11 
ตารางท่ี 5 ข้ันเตรียมการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด     26 
ตารางท่ี 6 ข้ันการดำเนินงาน         27 
ตารางท่ี 7 ข้ันติดตามแผน          28 
ตารางท่ี 8 ข้ันเตรียมการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก     29 
ตารางท่ี 9 ข้ันดำเนินงาน          29 
ตารางท่ี 10 ข้ันติดตามผล          30 
ตารางท่ี 11 การปรับปรุงหรือกำหนดมาตรฐาน       30 
      
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ง) 



 
สารบัญภาพ 

 

     หนา 

 
ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9        6 
ภาพท่ี 2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561- 2580)       13 
ภาพท่ี 3 ผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุร ี    30 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(จ) 



 

สารบัญแผนภูมิ 
 
 

     หนา 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงจำนวนพ้ืนท่ีการปกครองในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9    7 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงจำนวนประชากรท่ีมีสัญชาติไทยแยกชาย หญิง      9 
  ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจำนวนประชากรท่ีไมไดสัญชาติไทยแยกชาย หญิง      9 
  ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9   
แผนภูมิท่ี 4 แสดงจำนวนประชากรรวมท่ีมีสัญชาติไทย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9  10 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงจำนวนประชากรรวมท่ีไมไดสัญชาติไทย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9       10 
แผนภูมิท่ี 6 แสดงความหนาแนนของประชากรรายจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9   11 
 

 
 

           
    

 

 
 

 
 

(ฉ) 
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สวนท่ี 1 บทนำ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของมนุษยทั้งในดานความรู ความคิด การปฏิบัติ

คุณธรรม ชีวิตความเปนอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณภาพของผู เรียนใหเปนคนดี มีปญญา  

มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแขงขัน การเพิ่มศักยภาพของผู เรียนใหสูงขึ ้น สามารถ

ดำรงชีวิตไดอยางมีความสุขบนพื้นฐานของความเปนไทยและความเปนสากล รวมทั้งมีความสามารถใน

การประกอบอาชีพหรือศึกษาตอตามความถนัดและความสามารถของแตละบุคคล 

 ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ไดกำหนดเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติ
ม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชนสวนรวม มี 6 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวของกับภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
คือ 1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 4. ยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการ
พัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ไดแก 
1) “ตอยอดอดีต 2) “ปรับปจจุบัน” และ3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” และยุทธศาสตรที่ 3 ดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดี 
รอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออม
อารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษที่ 21  
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปน คนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและ
อ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
 ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 -2580) 

ภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งไดกำหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษา มีการ

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การใชสถานการณจริงจากสถานประกอบการและชุมชน  

“ปรับโรงงาน เปนโรงเรียน” โดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกทักษะฝมือควบคูกับการฝกทักษะการทางาน

รวมกับผูอื่น เพื่อใหมีสมรรถนะที่เปนไปตามความตองการของสถานประกอบการ เพื่อใหผูเรียนสามารถนา

ความรูและประสบการณไปใชไดจริง สามารถประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจ มีนโยบายในการ

เพ่ิมสัดสวนผูเรียนสายอาชีพและสายสามัญ ใหได 50 ตอ 50 และในปการศึกษา 2563 สัดสวนผูเรียนสายอาชีพ
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จะตองอยูที่ 60 ขึ้นไป และสายสามัญ 40 แตทั้งนี้ตองปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ และการพัฒนาครู 

เพ่ือทำใหการเรียนการสอนในสายอาชีพมีความนาสนใจมากข้ึน  

จากรายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจาป 2562 พบวา ในแผนแมบทดาน  

การพัฒนาการเรียนรู ซึ่งมีเปาหมายใหวัยเรียน วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิด

วิเคราะห รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา 

ปรับตัว สื่อสาร และทางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น ผลการประเมินดานทักษะ อยูท่ี 

62.30 คะแนน ต่ำกวา ป 2561 ซึ่งผลการประเมินอยูที่ 63.00 ดังนั้นการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ

ดังกลาวจึงมีความจำเปนจะตองปรับหลักสูตรใหทันสมัย พัฒนากระบวนการคิด และทักษะที่จำเปน มีความ

ยืดหยุนสอดคลองกับความสามารถและความถนัดของผูเรียนแตละคน ตลอดท้ังสอดคลองกับสภาพบริบทของ

แตละพื้นที่ เพื่อใหผูเรียนสามารถนำความรู ทักษะและประสบการณที่ไดรับไปใชในการประกอบอาชีพได  

มีงานทำ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และจากนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใน

การเพิ่มสัดสวนเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายอาชีพและสายสามัญ ป 2562 ใหได 50 ตอ 50 และในปการศึกษา 

2563 สัดสวนผูเรียนสายอาชีพจะตองอยูที ่ 60 ขึ้นไป และสายสามัญ 40 นั้น สภาพเปนจริงในปจจุบัน  

มีผูเรียนในสายอาชีพเพียงรอยละ 30 - 36 เทานั้น สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดรับมอบหมายจากสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหจัดทำโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตอเนื ่อง

เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให

มีความเชื่อมโยงกับหลักสูตรในระดับการศึกษาที่สูงขึ ้น และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษา  

ขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ เพื่อใหผูเรียนที่จบการศึกษาในแตละระดับสามารถใชความรูและประสบการณ  

ไปใชในการประกอบอาชีพไดตามความถนัดและความสนใจ 

2. วัตถุประสงค  

 เพื ่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานที ่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู ในระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีในสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

3. เปาหมายโครงการ  

 3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ  

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา อยางนอย 1 หลักสูตรตอจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ  

  ผูสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกในการเขาสูการศึกษา

ในระดับท่ีสูงข้ึนท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการและบริบทในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 3.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ (Impact) 

  1. ไดหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

(Continuous and Linking Curriculum : CLC) 

  2. มีทางเลือกในการเขาสูการศึกษาในระดับสูงข้ึนท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความตองการ

ตามบริบทในพ้ืนท่ี 



3 
 

ผลการดำเนินงานโครงการ สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

  3. มีผลการวิเคราะห สังเคราะห วิจัยจากการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา 

ขั ้นพื ้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (Continuous and Linking Curriculum : CLC) ระดับจังหวัด  

และระดับภาค  

 3.4 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

  ตัวชี้วัดเปาหมายโครงการ (Outputs) 
   1. มีหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
ในระดับจังหวัด อยางนอย 1 หลักสูตรตอจังหวัด    

   2. มีรายงานการวิจัยหรือรายงานผลการดำเนินงานโครงการระดับประเทศ ระดบัภาค 
และระดับจังหวัด 

   3. รายงานการวิจัยท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของการดำเนินงาน CLC 
ระดับประเทศ 
  ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcomes) 
   ทุกจังหวัดมีรอยละของผูเรียนตอสายอาชีพเพ่ิมข้ึน  

 3.5 กลุมเปาหมายโครงการ (Target group)  

  ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน และสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค 9 ท้ัง 5 จังหวัด  

4. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 วิธีดำเนินการ / กิจกรรม  

 ตารางท่ี 1 ระยะเวลาดำเนินการ  

ท่ี กิจกรรม 
กลุมงานท่ี
รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

1 แตงตั้งคณะทำงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการ
จัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

พัฒนาการศึกษา ม.ค. - ก.พ. 64 

2 ประชุมคณะทำงาน ฯ วางแผนและออกแบบการทำงาน  พัฒนาการศึกษา ก.พ. 64 
3 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน CLC โดยลงพ้ืนท่ี 

และระบบออนไลน (CLC หมายถึง หลักสูตรท่ีสามารถเทียบโอน
หนวยกิตหรือประสบการณ จากสถานศึกษาแหงหนึ่งเพ่ือให
ไดรับการรับรองในสถานศึกษาอ่ืนในสมรรถนะเดียวกัน โดยมี
กระบวนการอยางเปนระบบเชื่อโยงกันอยางนอย 2 ระดับ โดยมี
องคประกอบพ้ืนฐานของหลักสูตร 1) วัตถุประสงค 2) เนื้อหา  
3) กิจกรรมการเรยีนการสอน 4) การประเมินผล) และกำหนด
กระบวนการในการดำเนินงาน 

พัฒนาการศึกษา ก.ค. 64 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับภาค  พัฒนาการศึกษา ส.ค. - ก.ย. 64 
5 ประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานระดับภาค พัฒนาการศึกษา ก.ค. - ก.ย. 64 
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ผลการดำเนินงานโครงการ สงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

5. งบประมาณ 
    งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง งบรายจายอื่น สำหรับสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือ
การจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวนเงิน 30,000  บาท 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
 

สวนท่ี 2  สภาพท่ัวไปและบริบทท่ีเกี่ยวของ 
 
  สภาพทั่วไปและบริบทที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการ
จัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ดังนี้ 

1. สภาพท่ัวไปของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 -2580) 
3. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 
4. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

1. สภาพท่ัวไปของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 วิสัยทัศน สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  

   “สรางเอกภาพเชิงยุทธศาสตร เสริมบทบาทการมีสวนรวม เพ่ือความเสมอภาคและเทาเทียมทาง
    การศึกษา” 
 

 วิสัยทัศนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาระดับภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
   “ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามหลัก      
       ปรชัญของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เดิม) จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติที ่ 19/2560 ลงวันที ่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ขอ 5 ใหมีการจัดตั ้งสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 กำหนดใหตั้งอยูเลขท่ี 410/1 ถนนมรุพงษ ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา   

ใหโอนบรรดาอำนาจหนาที ่เกี ่ยวกับขาราชการ กิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ สิทธิ  
หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ เร ื ่อง กำหนดสถานที ่ต ั ้งของสำนักงานศึกษาธ ิการภาค ลงว ันท่ี  
4 พฤษภาคม 2560 ไปเปนของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ตามประกาศนี้ มีจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 
5 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว  
มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) กำหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตางๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลอง
ก ับท ิศทางการพ ัฒนาประเทศ ท ิศทางการดำเน ินงานตามข อ 3 (1 )  นโยบายและย ุทธศาสตร  
ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาดานอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ
ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพื้นท่ี 2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
เกี ่ยวกับงานดานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 3) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื ้นที ่ร ับผิดชอบ 4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผล 
การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการในพื ้นที่ร ับผิดชอบ 5) ประสานการ
บริหารงานระหวางราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหเกิดการพัฒนาอยางบูรณาการในระดับพื ้นท่ี 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
 

ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีสวนรวมและประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก 6) ปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที ่เกี ่ยวของหรือที ่ไดรับมอบหมาย โดยสภาพบริบทของพื ้นที่มี
รายละเอียดดังนี้ 

 1. สภาพท่ัวไป   
 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก             
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว มีอาณาเขตดังนี้ 
  ทิศเหนือ    ติดตอ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย และสระบุรี 
  ทิศใต     ติดตอ ชายฝงอาวไทย 
  ทิศตะวันออก    ติดตอ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  ทิศตะวันตก    ติดตอ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปทุมธานี 

 
ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
 

จันทบุรี
6,338
27%

ตราด
2,819
12%

นครนายก
2,122
9%

ปราจีนบุรี
4,762
21%

สระแกว
7,195
31%

 
 เขตการปกครอง 
ตารางท่ี 2 จำนวนพ้ืนท่ีรายจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 
ท่ีมา : เว็บไซตสำนักงานจังหวัดแตละจังหวัด 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงจำนวนพ้ืนท่ีการปกครองในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

  จากตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1  แสดงใหเห็นวา พื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีจังหวัดที่มีพื้นท่ี

เรียงลำดับจากมากไปนอยคือ จังหวัดสระแกว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดนครนายก  

 

การปกครอง 

 เขตตรวจราชการศึกษาธิการภาค 9 มีการจัดระเบียบการปกครองเปนการปกครองสวนภูมิภาคและ

ทองถิ่น ประกอบดวย 5 จังหวัด 37 อำเภอ 279 ตำบล  2,839 หมูบาน  96 เทศบาล 224 องคการบริหาร

สวนตำบล และ 5 องคการบริหารสวนจังหวัด จำแนกเปนรายจังหวัดดังนี ้

จังหวัด พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

อําเภอ ตําบล หมูบาน อบจ. เทศบาล 
เมือง 

เทศบาล
ตําบล 

อบต. 

จันทบุรี 6,338 10 76 731 1 5 40 34 
ตราด 2,819 7 38 261 1 1 13 29 
นครนายก 2,122 4 41 408 1 1 5 39 
ปราจีนบรุี 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 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
 

 จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 10 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองจันทบุรี 
อำเภอแกงหางแมว อำเภอนายายอาม อำเภอทาใหม อำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว อำเภอโปงน้ำร อน อำเภอ 
ขลุง อำเภอแหลมสิงห  และอำเภอเขาคิชฌกูฏ มี 76 ตำบล 731 หมูบาน 45 เทศบาล 34 องคการบริหาร 
สวนตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

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

จังหวัดนครนายก มีพื้นที่ 2,122 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 4 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองนครนายก 
อำเภอองครักษ อำเภอปากพลี และอำเภอบานนา มี 41 ตำบล 408 หมูบาน 6 เทศบาล 39 องคการบริหารสวน
ตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

 จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ 4,762 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 7 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองปราจีนบรุี 
อำเภอประจันตะคาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ อำเภอบานสราง อำเภอศรีมโหสถ อำเภอนาดี และอำเภอกบินทรบุรี  
มี 65 ตำบล 708 หมูบาน 13 เทศบาล 56 องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 

จังหวัดสระแกว  มีพื้นที่ 7,159 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 9 อำเภอ ไดแก อำเภอ  เมืองสระแกว 
อำเภอวังน้ำเย็น อำเภอเขาฉกรรจ อำเภอคลองหาด อำเภอวังสมบูรณ อำเภอตาพระยา อำเภอวัฒนานครอำเภออรัญประเทศ 
และอำเภอโคกสูง มี 59 ตำบล 731 หมูบาน 16 เทศบาล 66 องคการบริหารสวนตำบล และ 1 องคการบริหาร
สวนจังหวัด 

 

 จำนวนประชากร และความหนาแนนของประชากร 
1.1 ประชากร 

ตารางท่ี 3  แสดงจำนวนประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

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

 

 

 

 

จังหวัด สัญชาติไทย ไมไดสัญชาติไทย รวมท้ังสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย  หญิง รวม 

จันทบุรี 261,679 272,565 534,244 1,806 1,648 3,454 537,698 

ตราด 109,309 111,321 220,630 4,664 4,664 9,328 229,958 

นครนายก 128,307 131,063 259,370 739 642 1,381 260,093 

ปราจีนบรุี 244,661 249,104 493,765 519 396 915 494,680 

สระแกว 281,829 280,648 562,477 1,668 2,158 3,826 566,303 

รวม 1,025,785 1,044,701 2,070,486 9,396 9,508 18,904 2,088,732 
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงจำนวนประชากรท่ีมีสัญชาติไทยแยกหญิง ชาย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

 
 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงจำนวนประชากรท่ีไมไดสัญชาติไทยแยกหญิง ชาย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9          

 
 
 
 

 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงจำนวนประชากรรวมท่ีมีสัญชาติไทยในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

 
แผนภูมิท่ี 5 แสดงจำนวนประชากรท่ีไมไดสัญชาติไทยในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
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ประชากรไมไดสัญชาติไทยแยก  หญิง ชาย

หญิง ชาย
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แผนภูมิท่ี 4 แสดงจำนวนประชากรรวมท่ีมีสัญชาติไทย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แผนภูมิท่ี 5 แสดงจำนวนประชากรรวมท่ีไมไดสัญชาติไทย ในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที ่ 2 แผนภูมิที ่ 2 แผนภูมิที ่ 3 แผนภูมิที ่ 4  และแผนภูมิที ่ 5 แสดงใหเห็นวา 
ประชากรในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีประชากรที่มีสัญชาติไทยเปนชาย 1,025,785 คน  เปนหญิง 
1,044,701 คน รวมจำนวนประชากรที่มีสัญชาติไทย 2,070,486 คน เปนประชากรไมไดสัญชาติไทย เปนชาย 
9,396 คน เปนหญิง 9,508 คน รวมประชากรไมไดสัญชาติไทย 18,904 คน ประชากรรวมทั้งสิ ้น 2,088,732 คน
จังหวัดที่มีประชากรเรียงลำดับจากมากไปนอยคือ จังหวัดสระแกว  จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด
นครนายก และจังหวัดตราด 
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1.2 ความหนาแนนของประชากร 

ตารางท่ี 4 แสดงความหนาแนนของประชากรแยกรายจังหวัดในเขตพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 

จังหวัด จำนวนประชากร 
พ้ืนท่ี ความหนาแนน 

(ตร.กม.) (คน/ตร.กม.) 

จันทบุรี 537,698 6,338 85 

ตราด 229,958 2,819 82 

นครนายก 260,093 2,122 123 

ปราจีนบรุี 494,680 4,762 104 

สระแกว 566,303 7,195 79 
 

  จากตารางแสดงใหเห็นวาจังหวัดท่ีมีความหนาแนนมากท่ีสุดเรียงลำดับจากมากไปนอยไดแก
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแกว 
 

แผนภูมิท่ี  6  แสดงความหนาแนนของประชากรรายจังหวัดในพ้ืนท่ีสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จำนวนคน/
ตารางกิโลเมตร 

 

 
                
 

 
 

 สถานการณและแนวโนมดานการศึกษา 
 

โลกที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาแทรกซึมในทุกภาคสวน การจัดการศึกษาจึงตอง
ปรับบทบาทใหม เพื่อรองรับความเปนพลวัตน และเพื่อใหแนใจวาทุกหนวยงานการศึกษาจะเดินไปในทิศทาง

จันทบุรี
18%

ตราด
17%

นครนายก
26%

ปราจีนบุรี
22%

สระแกว
17%

ความหนาแน่นของประชากร
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เดียวกัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงใหความสำคัญกับความเปนเอกภาพในการบริหารงานและจัดการศึกษา 
โดยคำนึงถึงความตองการของผูรับบริการ และตั้งอยูบนพ้ืนฐานการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเปนสำคัญ   

หนวยงานทางการศึกษา ใหความสำคัญกับการบูรณาการรวมกันทั้งขอมูลสารสนเทศและทรัพยากร
ดานการศึกษา สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ประชาสังคม ใหเขามามีบทบาทในการจัด
การศึกษา  รวมขับเคลื่อนและกำกับติดตามผลการจัดการศึกษาในระดับภาคอยางเห็นไดชัดเจน จากการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการดานการศึกษาระดับภาค  (ภาคตะวันออก) ซึ่งประกอบดวยหัวสวน
ราชการทุกภาคสวน เชน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการคาจังหวัด สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ
และเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หนวยงานทางการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ  มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสื่อสารนโยบายเพื่อใหทุกหนวยงานเดินหนาไปในทิศทางเดียวกัน บนพื้นฐานของ
ความแตกตางของพ้ืนท่ีแตละจังหวัด โดยสงเสริมใหเกิดความเขมแข็งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในภาพรวมของประเทศจากสถานการณการขาดแคลนแรงงานนับเปนหนึ ่งในปจจัยสำคัญของ                
การขับเคลื่อนธุรกิจ  การขาดแคลนแรงงานผูมีความสามารถในปจจุบันถือเปนอีกหนึ่งปญหาใหญในหลาย
ประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากพูดถึงสถานการณตลาดแรงงาน 
ในปจจุบัน  ปญหาการขาดแคลนบุคลากร  โดยเฉพาะท่ีมีทักษะตรงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรมหรือ
มีความเชี ่ยวชาญเฉพาะดาน  นับเปนกลุ มแรงงานสำคัญที ่จะขับเคลื ่อนขีดความสามารถในการแขงขัน 
ของประเทศ  จากผลสำรวจและสถิติของแมนพาวเวอรกรุ ป ประเทศไทย ไดชี ้ถึงตลาดแรงงานที ่มีทักษะ 
ตอบโจทยภาคอุตสาหกรรม  จากภาพรวมประเทศไทยในชวงตลอด  5  ปรวมถึงปนี้  ประเทศไทยเปนประเทศ
ที่กำลังพัฒนาและอยูในยุคเปลี่ยนผานสูดิจิตัลอยูในภาวะความตองการแรงงานที่สอดคลองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกับสภาวะการขาดแคลนแรงงานระดับโลกซึ่งมี  6 สายงานสำคัญ ไดแก  สายงานดานการขาย 
ดานไอที ดานวิศวกรรม งานธุรการ งานดานบัญชีสายงานการผลิต  

แนวโนมการจัดการศึกษามีอัตราสวนระหวางผูเรียนสายอาชีพ ตอผูเรียนสายสามัญมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น จากปจจัยดานเศรษฐกิจ และนโยบายการสงเสริมการคาการลงทุนในภูมิภาค การเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบกับการทำ MOU รวมกัน ระหวางสถาบันการศึกษาตาม
แนวความคิดของการศึกษาเพ่ือการมีงานทำ ท่ีสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนมีเปาหมายในอาชีพ และ ความรวมมือ
ระหวางผูประกอบการกับสถาบันการศึกษาในการคัดเลือกผูเรียนในเขาทำงานในสถานประกอบการจริง และ
การฝกประสบการณในชวงการเรยีนในสถานประกอบการ  
 สถานการณและแนวโนมดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี 
  ดานสังคม 
 สังคมไทยกำลังกาวเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุ การใชจายงบประมาณดานสวัสดิการมีแนวโนมสูงข้ึน
ความเหลื่อมล้ำทางรายไดมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึน กลาวคือความเหลื่อมล้ำทางรายไดลดลง สินทรัพย ทางการเงิน
และการถือครองที ่ดินกระจุกตัวอยู ในกลุมคนจำนวนนอย ผูที ่มีรายไดนอยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได  
การเขาถึงโอกาสทางการศึกษายังคงมีความเหลื่อมล้ำท้ังมิติและพ้ืนท่ีและรายได ทรัพยากรทางการแพทยมีความ
แตกตางระหวางกรุงเทพฯและภูมิภาค การเขาถึงคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตยังคงมีความเหลื่อมล้ำสูง สาเหตุ
ความเหลื ่อมล้ำเกิดจาก โครงสรางทางเศรษฐกิจที ่ยังคงเอื ้อประโยชนใหกับ เจาของทุนมากกวาแรงงาน  
การกระจายตัวของทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพกอใหเกิดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการพื้นฐานของรัฐ 
โครงสรางทางภาษีไมสนับสนุนการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนตน 
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 ดานของความมั่นคงปลอดภัย คดีอาญารวมมีการรับแจงเพิ่มขึ้นรอยละ 20.6 โดยคดียาเสพติด เพิ่มข้ึน 
รอยละ 27.3 การรับแจงการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกเพิ่มขึ้นรอยละ 16.1 การรับเรื่องรองเรียนสินคาและ
บริการลดลงรอยละ 14.9 จากป 2560 การเกิดนักสูบและนักดื่มหนาใหม โดยเฉพาะกลุมเด็กและเยาวชนและ
กลุมผูหญิง  อันตรายของบุหรี่ไฟฟาและควันบุหรี่มือสองซึ่งสงผลกระทบทั้งตอตัวผูสูบเองและคนรอบขาง  
การเจ็บปวยดวยโรคเฝาระวังลดลงแตยังตองเฝาระวังโรคไขหวัดใหญที่เพิ่มขึ้นตอเนื่องปญหามลพิษจากฝุน
ละอองมีผลตอสุขภาพจากการเขาสูปอดโดยตรง เปนศูนยกลางใหสารพิษตางๆ เขาไปในรางกาย เชน สารกอ
มะเร็ง สารโลหะหนัก ฯลฯ ในป 2556 WHO ไดกำหนดให PM 2.5 อยูในกลุมของสารกอมะเร็งและเปนสาเหตุ
ให 1 ใน 8 ของประชากรโลกเสียชีวิตกอนวัยอันควร ทุกคนตองรวมกับรัฐบาลในการแกไขปญหา ตระหนักรู 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีจิตสำนึกในการลดการสรางปริมาณฝุน จึงจะสามารถแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน 
 

2. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 -2580) 
 ภาพท่ี 2 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 -2580)  

 

(ท่ีมา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ : http://nscr.nesdb.go.th.สืบคนเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 

http://nscr.nesdb.go.th.%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99/
http://nscr.nesdb.go.th.%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99/
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 2.1 สิทธิท่ีจะไดรับของแตละชวงวัย 
 วัยเด็ก  

 
  เริ ่มจากครรภมารดาถึงปฐมวัย  เด็กและมารดาทุกคนจะไดรับการดูแลที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการ โภชนาการและสมวัย  ผานระบบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและกระจายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค  
โดยที่เด็กจะเกิดมาทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคมที่ปลอดภัย สงบสุข สภาพแวดลอมธรรมชาติที่สะอาด 
อากาศบริสุทธิ์ เพียบพรอมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่จำเปนตอการเติบโตไดอยางมีคุณภาพ  พรอมทั้งมี 
สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงดูและศูนยเด็กเล็กที่พอแมทุกคนสามารถ
เขาถึง มีคุณภาพ และเอื้อตอการเลี้ยงดูเด็กใหเติบโตไดอยางดี มีทักษะ สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี พรอม
เติบโตสูชวงวัยตอ ๆ ไป 

            หลังจากนั้นก็จะกาวเขาสูวัยเรียน  ทั้งในระดับประถมและมัธยมที่นักเรียนทุกคนจะไดรับการ

พัฒนาทักษะ ความรู และความสามารถผานอุปกรณ สื ่อการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนการสอน 

ท่ีทันสมัยท่ีเทาเทียมกันท่ัวประเทศ  มี “ครู” ท่ีจะมีบทบาทมากกวาการเปนครูผูสอน  สูการเปน “ผูอำนวยการ

การเรียนรู” ที่จะคอยกระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรูใหกับ

นักเรียน  เพ่ือใหนักเรียนไดรับการปูพ้ืนฐานความพรอมท้ังกาย ใจ และปญญาใหพรอมรองรับการพัฒนาของชวง

วัยตอไป  ไดรับการปลูกฝงวัฒนธรรมการใชชีวิตในสังคมที่ดี  ใหเปนคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ 

ตอสวนรวม สามารถทำงานเปนทีม     

 วัยรุ น-นักศึกษา  ซึ่งนับเปนชวงวัยที่มีความสำคัญอีกชวงหนึ ่ง  ซึ ่งจะเติบโตเปนประชากร 

วัยแรงงานที่จะสรางรายไดและยกระดับการพัฒนาของประเทศตอไป  โดยวัยรุน-นักศึกษา  จะไดรับการเรียนรู

จากระบบการเรียนการสอนที่มุงใหกาวไปเปนวัยแรงงานที่มีคุณภาพและมีความสุข  มีอาชีพตามความถนัด 

ความสนใจ และความชอบ  มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงาน  ไดรับการ

พัฒนาเต็มศักยภาพ  มีทักษะชีวิตและทัศนคติที่พรอมเผชิญและสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได   

มีการเตรียมความพรอมการเขาสูตลาดงานผานระบบดิจิทัลแพลตฟอรมและโครงสรางพื้นฐานที่เกี่ยวของใน

รูปแบบตาง ๆ  และตระหนักถึงความสำคัญของการรักษารางกายใหแข็งแรง มีสุขภาวะท่ีดี 

 วัยผูใหญ 

 วัยแรงงาน  ซ่ึงเปนวัยสำคัญชวงวัยหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  โดยจะ

ประกอบดวยท้ังวัยแรงงานในปจจุบัน  รวมท้ังวัยรุนและนักศึกษาท่ีจะเติบโตข้ึนกลายเปนวัยแรงงานตอไป  ท้ังนี้  

จากการกระจายความเจริญที ่จะไปสู ทุกภูมิภาคของประเทศในอนาคต  วัยแรงงานจะสามารถทำงานได 

ในภูมิลำเนาของตนเอง  ไมตองเดินทางเขาเมืองหลวงเพ่ือแสวงหาโอกาสท่ีดีกวาเฉกเชนปจจุบัน  ทำใหสามารถ

ไดอยูใกลชิดกับครอบครัว  สถาบันครอบครัวมีความแข็งแรงขึ้น  โดยที่แตละภูมิภาคจะไดรับการพัฒนาให

สอดคลองกับศักยภาพทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการและทองเที่ยว และภาคเกษตร  มีโครงสรางพื้นฐานท่ี

เกี ่ยวของที ่ เอ ื ้อและอำนวยความสะดวกตอการทำงาน  ไดร ับการยกระดับจาก “ผู ใช แรงงาน” เปน  
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“ผูใชพลังสมอง” ที่สามารถเขาถึงแหลงทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และขาวสารขอมูลไดสะดวก  มีอาชีพ รายได 

และความรูการบริหารจัดการทางการเงินท่ีจะนำพาไปสูการมีหลักประกันทางการเงินหลังเกษียณ 

 ผูสูงอายุ   

  ในอนาคตเราจะมีท้ังประชากรท่ีเปนผูสูงอายุอยูแลว  และประชากรท่ีจะเปลี่ยนจากวัยแรงงาน

สูการเปนผูสูงอายุ  ซ่ึงไมวาจะเปนกลุมผูสูงอายุใหมหรือไม  ก็จะไดรับการดูแลและบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

ครอบคลุม ทั่วถึง และเขาถึงได  มีสภาพแวดลอมที่เอื้ออำนวยตอการดำเนินชีวิต (Universal Design)  ไดรับ

การสงเสริมและสนับสนุนใหมีสวนรวมทางสังคม  มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีศักดิ์ศรี  เปนอีกหนึ่งแรงพลังในการ

ชวยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไดเฉกเชนเดียวกับชวงวัยอ่ืน ๆ 

3. นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2564) 
 

 นโยบายการจัดการศึกษา 12 ขอ ดังนี้ 
1. การปรับปรุงหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ 

ท่ี 21 โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกระดับการศึกษาใหมีความรู ทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ใหมี
สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพื่อใหครูและอาจารยใดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะทั้งดานการจัดการ
เรียนรู ดวยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใชสื ่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบตอผลลัพธทางการศึกษาท่ีเกิดกับผูเรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลฝานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ (NDLP) และการสงเสริม
การฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูดวย
ดิจิทัลแหงชาติ ท่ีสามารถนำไปใชในกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัยและเขาถึงแหลงเรียนรูไดอยาง
กวางขวางผานระบบออนไลน และการนำฐานขอมูลกลางทางการศึกษามาใชประโยชนในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมี
ความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัด 
เปนฐาน โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติที่ไดรับการปรับปรุงเพื่อกำหนดใหมีระบบ
บริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสรางหนวยงานใหเอื ้อตอการจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพ สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัด
เปนฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบวัดความรู และทักษะ
ที่จำเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อใหระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย ตอบสนอง
ผลลัพธทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 

6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั ่วถึงทุกกลุ มเปาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากร 
ทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน เพ่ือใหการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเปนธรรม
และสรางโอกาสใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุมอื่น ๆ กระจายทรัพยากร 
ท้ังบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีไดอยางท่ัวถึง 
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7. การนำกรอบคุณวุฒิแหงชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัติ เปนการผลิต
และการพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใชกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
และการอาชีพ โดยใชกลไกการเทียบโอนประสบการณดวยธนาคารหนวยกิตและการจัดทำมาตรฐาน
อาชีพในสาขาท่ีสามารถอางอิงอาเซียนได 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนารางกาย จิตใจวินัย 
อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย เพื่อเปนการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู การปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยหนวยงาน 
ที่เกี ่ยวของนำไปเปนกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตาม
ความกาวหนาเปนระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อใหผูจบการศึกษาระดับ
ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายไดที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีสวนชวย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกได 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการจัดการศึกษา
ทุกระดับการศึกษา เพื่อใหสถาบันการศึกษาทุกแหงนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการ
จัดการศึกษาผานระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนที่มี
ความตองการจำเปนพิเศษ เพื ่อเปนการเพิ ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที ่มีคุณภาพของกลุม
ผูดอยโอกาสทางการศึกษา และผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรูตลอดชีวิตและการมีสวน
รวมของผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทาง
การศึกษาและผูเรียนท่ีมีความตองการจำเปนพิเศษ 
 

 วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครองความปลอดภัย 
ทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหผู เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตราย 
ตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผูเรียน 
เปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะท่ีตองการ 

วาระที ่ 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ำซอน เพื ่อใหไดขอมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศที่มีความครบถวน สมบูรณ ถูกตองเปนปจจุบัน และสามารถนำมาใชประโยชนไดอยาง
แทจริง 

วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดำเนินงาน
ของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแตละสถานศึกษาและตาม
บริบทของพ้ืนท่ี สอดคลองกับความตองการของประปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนดวย
เครื่องมือท่ีทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดท่ีเหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
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วาระที ่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน ประซาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม 
ตามศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคม 
ผูสูงวัย 

วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสำหรับผูที่มีความตองการจำเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูที่มีความ
ตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเทาเทียม
กับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

 
4. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 กระทรวงศึกษาธิการมุ งมั ่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู  

และแผนยอยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา  

และนโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพของคน

ไทยทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน เรื ่องการเตรียมคนไทยสู ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี ้ ยังสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมท้ัง

นโยบายและแผนตาง ๆ ที่เกี ่ยวของ โดยคาดหวังวาผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ เปนคนดี  

คนเกง มีคุณภาพ และมีความพรอมรวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ใน

การเรงรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสังคม และผลักดันใหการ

จัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ดังนี ้

 1) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุงปฏิรูปองคการเพื่อหลอมรวมภารกิจและ

บุคลากร เชน ดานการประชาสัมพันธ ดานการตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ฯลฯ ท่ีสามารถลดการ

ใชทรัพยากรทับซอน เพิ่มประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาชวยทั้งการ

บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 2) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุงปฏิรปูกระบวนการวางแผนงาน/โครงการ

แบบรวมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทยของสังคมและเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดทำ

งบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใชจายอยางคุมคา สงผลใหภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

นานาชาติ เชื่อม่ันและรวมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งข้ึน 

 3) ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ  

โดยมุ งบริหารจัดการอัตรากำลังใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการ รวมทั ้งพัฒนาสมรรถนะและความรู

ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 4) ปรับรื ้อและเปลี ่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู  โดยมุ งใหครอบคลุมถึงการ 

จัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสามารถตอบสนองการเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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 จุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2564  

1. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

 1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

  จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ

เรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติสงเสริมการ

พัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความตองการจำเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณ

เฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจำลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปดโลกทัศน

มุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากข้ึนพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพ่ือเปนเครื่องมือในการ

ดำรงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ 

  1.2 การเรียนรูตลอดชีวิต 

  จัดการเรียนรู ตลอดชีว ิตสำหรับประชาชนทุกชวงว ัย เนนสงเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All) สงเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย อาทิ อาชีพท่ี

เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย หลักสูตร BUDDY 

โดยเนนการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผูเรียน หลักสูตรการเรียนรูออนไลน เพื่อสงเสริม

ประชาสัมพันธสินคาออนไลนระดับตำบล สงเสริมโอกาสการเขาถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำ 

ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และเขตพ้ืนท่ีพิเศษ (พ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีตามแนวตะเข็บ ชายแดน 

และพื้นที่เกาะแกง ชายฝงทะเล ทั้งกลุมชนตางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุมชนชายขอบ และแรงงาน

ตางดาว) พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชำนาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และ

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปน

ขั้นตอนพัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรูและความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพื่อใหมี

ทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยรวมมือกับ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตรการ

พัฒนาแบบเขมขนระยะเวลาอยางนอย 1 ป พัฒนาสมรรถนะและความรู ความสามารถของบุคลากร

กระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานรองรับความเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ โดย

จัดใหมีศูนยพัฒนาสมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยนอมนำยุทธศาสตรพระราชทาน 

“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” เปนหลักในการดำเนินการเฝาระวังภัยทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน ครู และสถานศึกษา 

โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร การคามนุษยสงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทย 

เปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการ

คิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  

โดยใชกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
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3. การสรางความสามารถในการแขงขัน 

  สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานท่ีมีคุณภาพ ตามความเปนเลิศของแตละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต

สนับสนุนใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนดวยเครื่องมือปฏิบัติ

ท่ีทันสมัยและสอดคลองกับเทคโนโลยี โดยเนนใหผูเรียนมีทักษะการวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) และทักษะ

การสื่อสารภาษาตางประเทศ 

4. การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

  พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรูศึกษาและ

ปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญระดมสรรพกำลังเพื่อสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำรองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใหสอดคลองพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง

ประสงคดานสิ่งแวดลอมสงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปน

อาชีพ และสรางรายได 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

  ปฏิรูปองคการเพ่ือลดความทับซอน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพของหนวยงานท่ีมี

ภารกิจใกลเคียงกัน เชน ดานประชาสัมพันธ ดานตางประเทศ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย เปนตน ปรับปรุง

กฎหมายและระเบียบที่เปนอุปสรรคและขอจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชนของผูเรียนและ

ประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวมสนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษา (Big Data) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนา

กำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับการปฏิรูปองคการสนับสนุนใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล 

เพื่อใหสามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพไดอยางอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใตกรอบแนวทางของ

กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งหนวยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการสงเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเนนปรับสภาพแวดลอม

ท้ังภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนใหเอ้ือตอการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 หลักการตามนโยบาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง นโยบายและจุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2562 นั้น เนื่องจากในหวงสถานการณการแพรระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงไดกำหนดมาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทำใหสังคมไทยตองปรับเปลี่ยนชีวิตใหเขากับวิถีชีวิตใหม หรือ 

New Normal จึงมีความจำเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการใหมีความปลอดภัยทั้งตอตัวผูเร ียน 

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกกำลังสอง 

(Thailand Education Eco – System : TE2S) เปนการศึกษาที ่เขาใจ Supply และตอบโจทย Demand” 

ดังกลาว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
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กับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเนนของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

  5.ดำเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปดกวาง ท่ีเปนเง่ือนไขตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุผลตามนโยบาย 

“การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เขาใจ Supply และตอบ

โจทย Demand” โดย 

• ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรวมมือกันระหวาง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมใหสามารถดำเนินการที่เกี่ยวของกับการศึกษาได

อยางรวดเร็ว รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

• ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาผานศนูย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื ่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) 

เพื่อใหครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองไดตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อสงตอความรูไปยังผูเรยีน

ใหเปนคนดี คนเกง และคนท่ีมีคุณภาพ 

• เปดกวาง เสรีทางการศึกษาใหภาคเอกชนที่มีคุณภาพเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา

รวมประเมินผลการเรียนรู ของผู เรียนผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื ่อความเปนเลิศ 

(Human Capital Excellence Center : HCEC) จากแพลตฟอรมดิจิทัล (Digital Education 

Excellence Platform : DEEP) ใหครอบคลุมผูเรียนท่ัวประเทศ 

  ทั้งนี้ เพื่อนำไปสูนักเรียนยกกำลังสอง ที่เนนเรียนเพื่อรู พัฒนาทักษะเพื่อทำ ครูยกกำลังสอง 

ที่เนนเพิ่มคนเกงมาเปนครู พัฒนาครูในระบบ หองเรียนยกกำลังสองที่เนนเรียนที่บาน ถามที่โรงเรียน หลักสูตร 

ยกกำลังสองท่ีเนนลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู  สื่อการเรียนรูยกกำลังสองท่ีเนนเรียนผานสื่อผสมผสาน ผานชองทาง

ที่หลากหลาย ไดแก On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียนออนไลนผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความ

เปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหามาตรฐานจากผูผลิตท่ีเปนภาคเอกชน 

On-Air เรียนผานโทรทัศน DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยเนื้อหามาตรฐานจากผูผลิตที่เปน

ภาคเอกชน และ On-Demand ซ่ึงสามารถเรียนไดทุกท่ี ทุกเวลา ท่ีมีอินเทอรเน็ตและอุปกรณเชื่อมตอ โรงเรียน

ยกกำลังสองที่มุงเนนคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ เพื่อความ 

เปนเลิศทางภูมิปญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เนนคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพื่อความเปนเลิศและ

ความเชี่ยวชาญท่ีสามารถตอบโจทยทักษะและความรูท่ีเพ่ิมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

 จุดเนนประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

• พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จำเปน เพื่อทำหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The 

Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human 

Capital Excellence Center : HCEC) 

• จัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานเว็บไซต http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปดกวางให

ภาคเอกชนสามารถเขามาพัฒนาเนื ้อหา เพื ่อใหผู เรียน ครู และผู บริหารทางการศึกษามี

ทางเลือกในการเรียนรูที่หลากหลาย และตลอดเวลาผานแพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความ

เปนเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
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• ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความ

เปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP) 

• จัดทำ “คูมือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือกำหนดใหทุกโรงเรียนตองมีพ้ืนฐานท่ีจำเปน” 
 

(ที่มา : เว็บไซต ศธ 360 องศา https://moe360.blog/2020/01/02/นโยบายและจุดเนน-ศธ/) 
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สวนท่ี 3  ผลการดำเนินงาน 
 

1. ผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 และจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
  1.1 ผลการการดำเนินงานโครงการในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ไดสถานศึกษาเขารวม
โครงการ  จำนวน 41 แหง จากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยัและนวัตกรรม เขามามีสวนรวม
ในการดำเนินงานโครงการ เพ่ือเปาหมายการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
โดยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ท้ัง 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัด
ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว ไดดำเนินการจับคูสถานศึกษาคูพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงฯ (Matching) 
และจัดเวทีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU โดยดำเนินการสราง/พัฒนา หรือ คัดเลือกหลักสูตร CLC 
และกำหนดกระบวนการในการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร CLC เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา โดยไดหลักสูตรเชื่อมโยงฯ ดังนี้  
 1. เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 2. วัสดุชาง 
 3. กระบวนการเชื่อม 
 4. งานเทคนิคโลหะเบื้องตน 
 5. งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 
 6. งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 
 7. คหกรรม   
 8. การโรงแรม   
 9. ชางเชื่อม  
 10. การบัญชี (ปวช.) 
 11. ชางไฟฟา  
 12. ชางยนต  
 13. การบัญชี (ปวส.) 
 14. คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 15. ประกาศนียบัตรอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 16. สมุนไพรเพ่ือการอาชีพ 
2. ผลการดำเนินงาน/กิจกรรม  

1. มีคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. มีคำสั่งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
3. มีเครื่องมือกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 

    4. มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อจัดเตรียมประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดรูปแบบ แนวทางการ
ดำเนินงานโครงการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 5. มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ผานระบบการประชุม
ทางไกล ZOOM 
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 6. มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดสงมติการประชุมไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 
จังหวัด 
 7. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยใชหนังสือและเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ รอบ 9 เดือน 
 8. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล โดยใชหนังสือและเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ รอบ 12 เดือน 
 9. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเสนอผูบังคับบัญชาและจัดสงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 จุดเดน/ขอคนพบ/วิธีปฏิบัติท่ีดี 

1. นักเรียน นักศึกษา มีทางเลือกในศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนตามความถนัดและความสนใจของตนเอง 

2. สถานประกอบการไดทรัพยากรดานบุคคลท่ีตรงความตองการของตลาดแรงงานตามบริบทของพ้ืนท่ี 

3. ไดกำลังแรงงานในกลุมอาชีพตามนโยบายไทยแลนด 4.0 ท่ีภาครัฐสงเสริมและสนับสนุน 

4. มีการประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ความรวมมือของสถานศึกษาตางหนวยงานนั้นตองอาศัยความคุนเคยจึงสามารถดำเนินไปดวยความ

ราบรื่น 

2. ผูดำเนินโครงการระดับภาค ระดับจังหวัด ยังขาดความรูความเขาใจอยางแทจริง เนื่องจาก

เจาหนาท่ีบางทานไมไดมีพ้ืนฐานดานการศึกษาโดยตรงเหมือนศึกษานิเทศกท่ีมีความรูความเขาใจ

มาบางแลว 

 ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
        ปญหา อุปสรรค 

 1) สถานศึกษาในกลุมเปาหมายสวนใหญไมไดอยูภายใตการกำกับ ดูแลของสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค เปนปญหาในการขับเคลื่อนสูเปาหมายท่ีกำหนด 

     2) ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัส Covid-19 ท่ีอาจทำใหการประชุมหรือการรวมตัว 
รวมไปถึงการเดินทางไมสะดวก  

        แนวทางแกไข 
 1) ใชกลไก กศจ. (คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด) และประชาคมการศึกษาในการบริหารจัดการ 
 2) ใชการประชุมทางไกลผานระบบออนไลนแทนการรวมตัว รวมถึงชี้แจง สั่งการ เปนหนังสือ

ราชการ 
 ประโยชนท่ีสาธารณชนไดรับ ผูสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา มีทางเลือกใน
การเขาสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ ้นที่หลากหลายสอดคลองกับความตองการและบริบทในพื้นที ่สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 และมีการการบูรณาการดานการเรียนรูระหวางหนวยงานในจังหวัดและภาค ในการพัฒนาคน
ใหพร อมเข าส ู ส ังคม คุณภาพในศตวรรษที ่  21 เป นไปตามนโยบายและยุทธศาสตรของร ัฐบาลของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายที่ เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ จะทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรูตามสมรรถนะ ของผูเรียนเพ่ิมข้ึน  
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3. ผลการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 3.1 ผลการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดจันทบุรี 
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  มีโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขารวมโครงการจำนวน 
25 โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจำนวน 6 วิทยาลัย  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีมีขั ้นตอนการ
ดำเนินงานสราง/พัฒนาหลักสูตร CLC ดังตอไปนี้ 

     1. จัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ดวยระบบ

ออนไลน วันท่ี 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 

          1) การจัดการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี  

                        โดย นายมงคล อาจวิชัย ตำแหนง  รองผูอำนวยการวิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี 

         2) นโยบายหองเร ียนอาชีพและรูปแบบการเชื ่อมโยงหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับ

อาชีวศึกษา  

    โดย นายยงยุทธ พนัสนอก ตำแหนง ครูวิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรีทำหนาท่ี 

รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 

                    3) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา (CLC)  

                         โดย ดร.สดใส ดุลยา ตำแหนง ศึกษานิเทศก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

       2. โรงเรียนข้ันพ้ืนฐานนำความรูและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา           

ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา ดำเนินงานตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

2.1 แตงตั้งคณะทำงานวิเคราะหหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา   

ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา 

2.2 ศึกษาความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และความพรอมของสถานศึกษา 

2.3 วิเคราะหโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา 

   2.4 จัดโครงสรางเวลาเรียนท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาได 2 รูปแบบ  

         2.4.1 จัดเวลาเรียนนอกโครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา เชน ชั่วโมงลดเวลา 

เรียนเพ่ิมเวลารู ชั่วโมงซอมเสริม ชั่วโมงสงเสริมทักษะการเรียนรู/วิชาชีพ เปนตน 

  2.4.2 จัดเวลาเรียนภายใตโครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา เชน กิจกรรม 

พัฒนาผูเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เปนตน 

   2.5 โรงเรียนข้ันพ้ืนฐานและวิทยาลัยอาชีวศึกษาคูพัฒนา รวมกันวิเคราะหหลักสูตรวิชาชีพ     

ตามนโยบายหองเรียนอาชีพ 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบท่ี 1 อบรมวิชาชีพระยะสั้น รูปแบบท่ี 2 สะสมผลการเรียน  

และรูปแบบท่ี 3 รวมพัฒนารายวิชา  

   2.6 โรงเรียนข้ันพ้ืนฐานและวิทยาลัยอาชีวศึกษาคูพัฒนา รวมกันวิเคราะหจุดประสงค 

รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ในสาขาวิชาท่ีไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 
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   2.7 โรงเรียนข้ันพ้ืนฐานจัดทำโครงสรางรายวิชา คำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู หลักสูตร 

สถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562  และหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 

  2.8 โรงเรียนขั ้นพื ้นฐานและคูว ิทยาลัยอาชีวศึกษาพัฒนารวมกันจัดการเรียนรู  การวัด

ประเมินผลและตัดสินผลการเรียนของนักเรียน 

      3. การนิเทศ ติดตาม และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา   

ข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาดวยระบบออนไลน  มีกระบวนการดำเนินงานดังนี้ 

3.1 โรงเรียนนำเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ตามประเด็นดังนี้ 

1) ชื่อรายวิชา 

2) รูปแบบรายวิชาตามนโยบายหองเรียนอาชีพ 

    รูปแบบท่ี 1 วิชาชีพระยะสั้น 

    รูปแบบท่ี 2 สะสมผลการเรียน 

    รูปแบบท่ี 3 รวมพัฒนารายวิชา 

3) โครงสรางเวลาเรียน 

    - จัดเวลาเรียนนอกโครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา เชน ชั่วโมง

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู  ชั่วโมงซอมเสริม ชั่วโมงสงเสริมทักษะการเรียนรู/วิชาชีพ เปนตน 

    - จัดเวลาเรียนภายใตโครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา เชน 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เปนตน 

4) กระบวนการพัฒนาหลักสูตร พรอมเอกสารประกอบการนำเสนอ 

  3.2 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ใหขอเสนอแนะโรงเรียนเพ่ือการพัฒนา 

  3.3 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ไดพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเบญจมานุสรณเปนตัวแทน

นำเสนอหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา

เทคนิคโลหะ คูพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นำเสนอระดับสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

 จุดเดน/ขอคนพบ/วิธีปฏิบัติท่ีด ี
 1. เกิดเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานทางการศึกษา  สถานศึกษา บุคลากรทางการ

ศึกษา ผูปกครอง และทรัพยากรทางการศึกษา เปนการจัดการศึกษาท่ีสงเสริมเก้ือกูลกันและกัน 
 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความรูและทักษะดานอาชีพ 
 3. นักเรียนมีเจตคติและใหความสนใจตอการเรียนสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
  จัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

อาชีวศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามีรูปแบบและแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
  จัดหางบประมาณในจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ เชน คาพาหนะของนักเรียน 

คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนครูผูสอน เปนตน  
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 3.2 ผลการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดตราด 
 ตารางท่ี 5 ข้ันเตรียมการ 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 การแตงตั้งคณะทำงาน CLC 
ระดับจังหวัด 

√      - ประกาศ ศธจ.ตราด เรื่อง  คณะกรรมการ
ดำเนินการโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือ
จัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา และกำหนดรายวิชาเพ่ิมเติมในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสอดคลองกับการจัดการศึกษา
ของอาชีวศึกษาในจังหวัดตราด ลว 11   กุมภาพันธ   
พ  .ศ  . 2564  
- คำสั่ง กศจ.ตราด ท่ี   3/2564 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรรายวิชา
เพ่ิมเติมระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสอดคลองกับ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในจังหวัดตราด ปงบประมาณ 
2564 ลว 8  เมษายน  พ .ศ  . 2564 
 

2 การประชุมคณะทำงานฯ วางแผน
และออกแบบการทำงาน 

√   -หนังสือ ศธจ.ตราด ท่ี ศธ 0271/ ว   204              

11   กุมภาพันธ   2564 

 
 

3 การอบรมสรางความเขาใจเก่ียวกับ 
การดำเนินงานโครงการและแจง
เกณฑ การประเมินระดับคุณภาพ
เพ่ือการ พัฒนางานตามโครงการ
ใหกับผูมีสวน เก่ียวของ เชน 
หนวยงานการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน  
ภาคีเครือขาย ฯลฯ 

√  -หนังสือ ศธจ.ตราด ท่ี ศธ 0271/ ว 692 
ลว 8 มิถุนายน 2564 
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 ตารางท่ี 6 ข้ันการดำเนินงาน 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 ประชุมผานระบบออนไลน จำนวน 1 
วัน 

√  ดูยอนหลังการประชุม ฯ ไดท่ีนี่>> 
https://youtu.be/PhpYH83aD2Y 

2 ประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติม ท่ีสอดคลองกับ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษา 

      √    หนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตราด ท่ี ศธ 0271/  ว 790 ลว.25 
มิถุนายน 2564 
เรื่อง  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ
จัดทำหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีสอดคลองกับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ในจังหวัดตราด 
ปงบประมาณ 2564  

3 คณะทำงานปรับปรุง และตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสารหลักสูตร 

√  

 
4 เผยแพรหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม และ

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีสอดคลอง
กับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
(ในรูปของเอกสาร และทางออนไลน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

√    หนวยงานท่ีเผยแพร 
• -สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัด

ตราดทุกแหง 
• - สพม.จันทบุรี ตราด  
• - สพป.ตราด  

• - โรงเรียนในสังกัด สพม. จันทบุรี 
ตราด (ในจังหวัดตราด) 

• -โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด 
(โรงเรียนขยายโอกาส) 

• โรงเรียนเอกชนท่ีเปดสอน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน 

• -โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญ วัดสุวรรณมงคล 

• -โรงเรียนราชประชานุเคราะห 49 

https://youtu.be/PhpYH83aD2Y
https://youtu.be/PhpYH83aD2Y
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 ตารางท่ี 6 ข้ันการดำเนินงาน (ตอ)   

ท่ี 
 

รายการ 
 

การปฏิบัติ 
เอกสาร/หลักฐาน 

 
ปฏิบัติ ไมปฏิบัติ 

5.    การจัดทำบันทึกขอตกลง 
  - การแนะแนว 
  - เทียบเคียงเปนการสะสมหนวยกิต 
(CreditBank) 

√  

 
 
 ตารางท่ี 7 ข้ันการติดตามผล 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัติ 

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1   การนำหลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติมไปใช 
 

√  -ทุกโรงเรียนท่ีเปดสอนระดับ
มัธยมศึกษา  
-ผานกระบวนการของสถานศึกษา 
-ไปใชในภาคเรียนท่ี 2  
-ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 2 และ 3 

2 คณะกรรมการติดตามการใชหลักสูตรฯ 
 

√  • ภายในสถานศึกษา  

• ภายนอกสถานศึกษา 
- บุคลากรจากตนสังกัด 
- บุคลากรจากอาชีวศึกษา 
- บุคลากรจาก ศธจ. 
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3.3 ผลการดำเนินงานโครงการฯ ของจังหวัดนครนายก 
 ตารางท่ี 8 ข้ันเตรียมการ 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัต ิ

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 การแตงตั้งคณะทำงาน CLC ระดับจังหวัด -  - 
 

2 การประชุมคณะทำงานฯ วางแผนและ
ออกแบบการทำงาน 

-  
- 

3 การอบรมสรางความเขาใจเก่ียวกับการ
ดำเนินงานโครงการและแจงเกณฑการ
ประเมินระดับคุณภาพเพ่ือพัฒนางานตาม
โครงการใหกับผูมีสวนเก่ียวของ เชน 
หนวยงานการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผูสอน ภาคีเครือขาย ฯลฯ 

-  - 

   
 

 

ตารางท่ี 9 ข้ันการดำเนินงาน 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัต ิ

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 การจับคูสถาบันคูพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยง (Matching) 

-  1. หนังสือราชการ 
2. ประกาศรายชื่อสถานศึกษา
คูพัฒนา 

2 การสราง/พัฒนา หรือ คัดเลือกหลักสูตร 
CLC และกำหนดกระบวนการในการ
ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร CLC 

 - เอกสารหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาการเรียนหลักสูตร
เชื่อมโยง 

3 การจัดเวทีลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ MOU 

-   (เลื่อนกิจกรรมการเซ็นต                      
ลงนาม MOU เนื่องจาก
สถานการณแพรระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาในพ้ืนท่ีมีความ
รุนแรง) 

4 การดำเนินงานตามกระบวนการของการ
พัฒนาหลักสูตร CLC 

-  
- 
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 สรุปข้ันตอนการดำเนินงานการสราง/พัฒนา หรือคัดเลือกหลักสูตร CLC และกระบวนการของการ

พัฒนาหลักสูตร CLC 

  1. วิเคราะหแนวทางการจัดการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงโดยเปนการจัดทำหลักสูตร

เตรียมความพรอมของผูเรียนในระดับข้ันพ้ืนฐานในการพัฒนาความรูความเขาใจในการประกอบอาชีพและการ

เลือกเรียนตอในสายอาชีพ ท้ังในระบบอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  

  2. จัดทำหลักสูตรเพ่ือนำเสนอตอประชาคมการศึกษา และ อนุกรรมการศึกษาจังหวัด

นครนายกดานพัฒนาการศึกษาเห็นชอบ 

3. จัดพิมพเอกสารสารหลักสูตรเตรียมความพรอมดานอาชีพของจังหวัดนครนายก 

 

ตารางท่ี 10 ข้ันการติดตามผล 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัต ิ

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 การประชุมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู -   (เลื่อนกิจกรรม เนื่องจาก
สถานการณแพรระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนาในพ้ืนท่ีมีความรุนแรง) 

ตารางท่ี 11 การปรับปรุงหรือกำหนดมาตรฐาน 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัต ิ

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 การประชุมสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

-  1. รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 
 

 
3.4 ผลการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดปราจีนบุรี 
 ภาพท่ี 3  ผลการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดปราจีนบุรี 
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  ภาพท่ี 3  ผลการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดปราจีนบุรี (ตอ) 
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  ภาพท่ี 3    ผลการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดปราจีนบุรี (ตอ) 
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    3.5 ผลการดำเนินงานโครงการฯ จังหวัดสระแกว 
     การดำเนินโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื ่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร

ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแกว ไดแบงการดำเนินการเปน 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนำ
หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีการจับคูกับสถาบันคูพัฒนา 
(Matching) มาจัดการเรียนการสอน ซึ่งโรงเรียนที่ใชหลักสูตรนี้ ไดแก โรงเรียนวังไพรวิทยาคม  2) รูปแบบการ
จัดการเรียน  การสอนโดยนำหลักสูตรสมุนไพรเพื่อการอาชีพมาจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนที่สมัครใจนำ
หลักสูตรนี้ไปใช จำนวน 5 โรงเรียน ซ่ึงแตละรูปแบบมีการดำเนินการดังนี้ 

    1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนำหลักสูตรตอเนื ่องเชื่อมโยงการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีมีการจับคูกับสถาบันคูพัฒนา (Matching) จำนวน 2 สถาบัน 2 หลักสูตร และจัดทำ
บันทึกขอตกลงความรวมมือ MOU ดังนี้  

        1.1 การจับคูระหวางโรงเรียนวังไพรวิทยาคมและวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ในการนำหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้น “คอมพิวเตอรธุรกิจ” มาจัดการเรียนการสอน 

        1.2 การจับคู ระหวางโรงเรียนวังไพรวิทยาคมและวิทยาลัยชุมชนสระแกว ในการนำ
หลักสูตร “ประกาศนียบัตรอาหารวางและเครื่องดื่ม” มาจัดการเรียนการสอน  

   2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนำหลักสูตรสมุนไพรเพื ่อการอาชีพ ซึ ่งเปนหลักสูตรท่ี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแกวไดดำเนินการจัดทำขึ้นในปงบประมาณ 2563 และเปนการดำเนินการที่ตอเนื่องใน
การสงเสริม ใหโรงเรียนท่ีสมัครใจเขารวมโครงการไดนำหลักสูตรสมุนไพรเพื่อการอาชีพไปประยุกตใชในการจัดการ
เรียนการสอน ใหเขากับบริบทของโรงเรียน และรูปแบบนี้มีโรงเรียนท่ีสมัครใจเขารวมโครงการ จำนวน 5 โรงเรียน ไดแก  

 2.1 โรงเรียนบานทัพหลวง  
 2.2 โรงเรียนบานคลองศรีเมือง  
 2.3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานน้ำออม  
 2.4 โรงเรียนบานโคกสูง  
 2.5 โรงเรียนบานเนินดินแดง 

 จุดเดน/ขอคนพบ/วิธีปฏิบัติท่ีดี 

 การจับคูระหวางโรงเรียนวังไพรวิทยาคมและวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ในการนำหลักสูตรวิชาชีพ 

ระยะสั้น “คอมพิวเตอรธุรกิจ” มาจัดการเรียนการสอนถือเปนการนำหลักสูตรตอเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามาสอนไดอยางเหมาะสมกับสถานการปจจุบัน เนื่องจากการแพรระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ได ดังนั้นการ 

จัดการเรียนการสอนดวยหลักสูตร “คอมพิวเตอรธุรกิจ” ที่สามารถเรียนไดทุกสถานที่จึงเปนการจัดการเรียน 

การสอนท่ีสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

           การจัดสรรงบประมาณของโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนา

หลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ควรจัดสรรใหเสร็จสิ้นเพียง 1 ครั้ง 

ตอปงบประมาณ เพื่อใหการดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตอเนื่องและราบรื่น 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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แบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบ 

และการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คำชี้แจง 

 แบบนิเทศ ติดตาม ฉบับนี้ เปนการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีปละประชาคม เพ่ือ

การจัดทำรูปแบบ และการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือติดตามการดำเนินงานของสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด 

 แบบนิเทศ ติดตามฯ ฉบับนี้ ประกอบดวย 6 ตอน ไดแก 

  1. ขอมูลพ้ืนฐาน 

  2. ข้ันตอนการเตรียมการ 

  3. ข้ันการดำเนินงาน 

  4. ข้ันการติดตามผล 

  5. ข้ันการปรับปรุงหรือกำหนดมาตรฐาน 

  6. ข้ันเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด......................................................ชือ่ผูรับผิดชอบโครงการ.......................................... 

Email address………………………………………………………………. หมายเลขโทรศัพท................................................. 

โทรสาร..................................................................................... Id Line ……………………………………………………….. 

 

ตอนท่ี 2 ข้ันเตรียมการ 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัต ิ

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 การแตงตั้งคณะทำงาน CLC ระดับจังหวัด 

  

1. คณะทำงานในคำสั่ง
ประกอบดวย 
   1.1 ผูรับผิดชอบโครงการ
ของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
   1.2 ผูทรงคุณวุฒิ, 
ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันอ่ืนๆ 
และหนวยงานท่ีจัดการศึกษา
ในระดับจังหวัดท่ีเก่ียวของ 
2. เอกสารเพ่ิมเติม อ่ืนๆ.......... 
................................................ 
................................................ 
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ท่ี รายการ 
การปฏิบัต ิ

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

2 การประชุมคณะทำงานฯ วางแผนและ
ออกแบบการทำงาน 

  

1. รายงานการประชุม 
2. แผนการดำเนินงาน ท่ีแสดง
ใหเห็นถึงกระบวนการสราง/
พัฒนา/คัดเลือกหลักสูตร/
ออกแบบเครื่องมือประเมิน
และติดตาม ClC 
3. ภาพกิจกรรม 
4. เอกสารเพ่ิมเติม อ่ืนๆ.......... 
................................................ 
................................................ 

3 การอบรมสรางความเขาใจเก่ียวกับการ
ดำเนินงานโครงการและแจงเกณฑ 
การประเมินระดับคุณภาพเพ่ือการ 
พัฒนางานตามโครงการใหกับผูมี 
สวนเก่ียวของ เชน หนวยงานการศึกษา 
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน  
ภาคีเครือขาย ฯลฯ 

  

1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. ตารางการอบรม 
3. เอกสารประกอบการอบรม 
4. ภาพกิจกรรม 
5. เอกสารเพ่ิมเติม อ่ืนๆ.......... 
................................................ 
................................................ 

 

ตอนท่ี 3 ข้ันการดำเนินงาน 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัต ิ

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 การจับคูสถาบันคูพัฒนาหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยง (Matching) 

  

1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. หนังสือราชการ 
3. เอกสารท่ีเก่ียวของ 
4. ใบสมัครเขารวมโครงการ 
5. แบบตอบรับ 
6. ภาพกิจกรรม 
7. เอกสารเพ่ิมเติม อ่ืนๆ.......... 
................................................ 
................................................ 

2 การสราง/พัฒนา หรือ คัดเลือกหลักสูตร  
ClC และกำหนดกระบวนการในการ
ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร CLC   

1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. หนังสือราชการ 
3. เอกสารท่ีเก่ียวของ 
4. ประกาศผลการคัดเลือก
หลักสูตร 
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ท่ี รายการ 
การปฏิบัต ิ

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

  

  

5. ประกาศรายชื่อสถานศึกษา
คูพัฒนา 
6. ภาพกิจกรรม 
7. เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ........... 
................................................. 
................................................. 

3 การจัดเวทีลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือ MOU 

  

1. หนังสือราชการ 
2. เอกสารท่ีเก่ียวของ 
3. บันทึกขอตกลงความรวมมือ 
MOU 
4. ภาพกิจกรรม 
5. เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ........... 
................................................. 
................................................. 

4 การดำเนินงานตามกระบวนการของการ
พัฒนาหลักสูตร CLC 

  

1. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2. หนังสือราชการ 
3. เอกสารท่ีเก่ียวของ 
4. ภาพกิจกรรม 
5. เอกสารเพ่ิมเติม อ่ืนๆ.......... 
................................................ 
................................................ 

 

ตอนท่ี 4 ข้ันการติดตาม 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัต ิ

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 การประชุมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  

1. มีคำสั่งคณะทำงานการจัด
กิจกรรมนำเสนอ CLC และ
แลกเปลีย่นเรียนรู 
2. มีแนวทางการจัดกิจกรรม
นำเสนอ CLC และแลกเปลี่ยน
เรียนรูท่ีเหมาะสม 
3. มีการประชาสัมพันธเชิญ
ชวนภาคีเครือขายในการมีสวน
รวมจัดกิจกรรมนำเสนอ CLC 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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ท่ี รายการ 
การปฏิบัต ิ

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

  

  

4. มีการเชิดชูเกียรติ 
หนวยงานและสถานศึกษาคู
พัฒนาท่ีมีผลการนำเสนอ CLC 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู 
5. มีขอมูลหลักสูตรตอเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ฯ ของสถานศึกษาคูพัฒนาใน
ระดับจังหวัด (สถิติท่ีเก่ียวของ) 
7. เอกสารเพ่ิมเติม อ่ืนๆ.......... 
................................................ 
................................................ 

 

ตอนท่ี 5 ข้ันการปรับปรุงหรือกำหนดมาตรฐาน 

ท่ี รายการ 
การปฏิบัต ิ

เอกสาร/หลักฐาน 
ปฏิบัต ิ ไมปฏิบัติ 

1 การประชุมสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

  

1. มีคำสั่งคณะกรรมการจัดทำ
สรุป และรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
2. รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 
3. รายงานโครงการวิจัยท่ีเปน
แนวปฏิบัติท่ีดี (Best 
Practice) ระดับภาค (ถามี) 
4. มีการเผยแพรรายงานผล
การดำเนินงาน 
5. เอกสารเพ่ิมเติม อ่ืนๆ.......... 
................................................ 
................................................ 

 

ตอนท่ี 6 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 จุดเดน/ขอคนพบ/วิธีปฏิบัติท่ีดี 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 
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 จุดท่ีควรพัฒนา 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 

 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................................... 
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แบบสรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานการใชหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา ของจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

รายการ 
การปฏิบัต ิ

ปฏิบัต ิ จำนวนแหง 
1. หลักสูตรมีความตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐานกับระดับอ่ืน   
    1.1 ระดับอาชีวศึกษา   
    1.2 ระดับอุดมศึกษา   
    1.3 ท้ังระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   
2. หลักสูตรมีความสอดคลองกับกลุมอาชีพตามนโยบายไทยแลนด 4.0   
   2.1 กลุมอาหาร เกษตรและเทคโนโลย ี   
   2.2 กลุมสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ   
   2.3 กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใช
ระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 

  

   2.4 กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ 
ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมอลกลฝงตัว 

  

   2.5 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลคาสูง   
3. ขอตกลง พันธะสัญญากับสถานศึกษาในแตละระดับ   
   3.1 ระดับข้ันพ้ืนฐาน   
   3.2 ระดับอาชีวศึกษา   
   3.3 ระดับอุดมศึกษา   
4. มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตร   
   4.1 พัฒนาดวยตนเอง   
   4.2 พัฒนารวมกับสถานศึกษา สถาบัน   
   4.3 ใชหลักสูตร, หลักสูตรระยะสั้น, รายวิชาเพ่ิมเติมของสถานศึกษา 
สถาบัน 

  

5. มีรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง   
   5.1 รายวิชาพ้ืนฐานท่ีแสดงสมรรถนะเพ่ือการศึกษาตอในระดับอ่ืนโดยไม
ตองสอบคัดเลือก 

  

   5.2 เปนรายวิชาสะสมหนวยกิต เตรียมอาชีวศึกษา หรือเตรียมเขาศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาเพ่ือลดเวลาเรียนและเทียบโอนหนวยกิต 

  

   5.3 เทียบสมรรถนะบางรายวิชาเพ่ือลดเวลาเรียนและเทียบโอนหนวยกิต   
   5.4 ทวิศึกษา ทวิวุฒ ิ   
6. มีการดำเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยง   
   6.1 เชื่อมโยงได 2 ระดับ (การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา)   
   6.2 เชื่อมโยงได 3 ระดับ (การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา) 
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รูปแบบหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยง  
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 ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เครดิต : ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
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ภาพกิจกรรมการประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินโครงการ ฯ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2564 ณ สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 9  ผานการประชุมทางไกลระบบ ZOOM 
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รายงานผลการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กับอาชวีศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธกิารภาค 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

 

 
 

ภาพกิจกรรมการเขารวมประชุมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมฯ 

ระหวางวันท่ี 7-10 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะผูจัดทำ 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสงเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำรูปแบบและการพัมนาหลักสูตร
ตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

ท่ีปรึกษา 
นายพงษพิศาล  ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหนาท่ีศึกษาธิการภาค 9 
 

คณะทำงาน 
นางกชกร คัตตพันธ อาสิฬเฎร  ผูอำนวยการกลุมพัฒนาการศึกษา ศธภ. 9  
นายบุญเรือน  ฉายศิริ  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  ศธจ. ตราด   
นางอรวรรณ  สุพรรณพยคัฆ  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  ศธจ. จันทบุรี  
นางสาวภณิษา  พรหมโน   ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  ศธจ. ปราจีนบุร ี   
นางสาวนงคนุช  บุตรสนาม  ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ ศธจ. สระแกว  
นายวสรรณ  สอนนุช  ศึกษานิเทศกชำนาญการ  ศธจ. นครนายก 
นายสัจจา  จุนบุญ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศธภ.9 
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