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บทที่ 1  
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

    สืบเนื่องจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการา และศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการและ ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษาที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมายและให้มี อ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเชื่อมโยง
และบูรณาการภารกิจเรื่องการศึกษา ในภาพรวมของจังหวัดโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับ
แนวกับแนวทางการบริหารงาน โดยประชารัฐ ขับเคลื่อนงานการศึกษาของจังหวัด ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ กระทรวงศึกษาธิการ และประสานความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน มีระบบการก ากับ
ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค และยุทธศาสตร์ของจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่ 
เพ่ือให้การบริการด้านการศึกษาที่รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประชาชน ชุมชนสังคมพึงพอใจ การพัฒนาคนมีคุณภาพ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
ดังกล่าวข้างต้นได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังนี้   
   อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  

   (1) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนที่การศึกษา    
  (2) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย    
   (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา     
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  (4) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัด ในการ
ด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ   
  (5) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2     
   (6) ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ      
   (7) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา    
   (8) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ตามข้อ 9    
   (9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ 
กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา โดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลมในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานตามวรรคหนึ่งต้องค านึงถึง วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็ว
และไม่เป็นการเพ่ิมข้ันตอน ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จ าเป็น     
   (10) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามกฎหมายก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 
มอบหมายให้ ข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม ข้อ 2 เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ   
   อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด    
   (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย     
   (2) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ    

  (3) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ            
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ    
   (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
การศึกษา    
   (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ    
  (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
  (7) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท รวมทั้งการติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา     
   (8) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ 
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    
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  (9) ส่งเสริมประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพ่ือการศึกษา    
  (10) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกขน แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด    
   (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง 
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในจังหวัด     
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดสระแก้ว จึงได้
ด าเนินการศึกษากรอบแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และบริบทที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 -2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2558-2564) นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560-2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : DSGs) ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ของภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และบริบทของพ้ืนที่  ได้มีการทบทวน และปรับ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560-2564 ซึ่งเป็นฉบับเดิม ให้มีความสอดคล้อง และมีความ
ยืดหยุ่นต่อสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดให้เป็นปัจจุบัน โดยเน้นการ 
มีส่วนร่วมของหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน น าเสนอข้อมูล
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (ฉบับปรับปรุง)  
พ.ศ. 2563-2565 เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว รวมถึง
สถานศึกษา ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาของจังหวัด
สระแก้วให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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1.2 บริบทท่ีเกี่ยวข้อง   
   1.2.1 สภำพทั่วไปของจังหวัดสระแก้ว  
  สภำพที่ตั้งและอำณำเขต    
  จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างละติจูดที่ 13 องศา 14 ลิปดา 
ถึง 14 องศา 11 ลิปดาเหนือ และ ลองติจูดที่ 101 องศา 51 ลิปตา 56 ลิปดาตะวนัออก มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออกยาวประมาณ 165 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 237 
กิโลเมตร พ้ืนที่ประมาณ 7,195.294 ตารางกโิลเมตร หรือ 4,496.962 ไร่ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา 
ทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 165 กิโลเมตร ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภออรัญประเทศ อ าเภอตาพระ
ยา อ าเภอโคกสูง และอ าเภอคลองหาด ดังนั้น ท าเล ที่ตั้งของจังหวัดสระแก้วจึงมีสภาพทาง ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม 
ในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคอ่ืน โดยมีจุดผ่านแดนที่ส าคัญ 4 จุด คือจุดผ่านแดนถาวร 1 แห่ง และจุดผ่อนปรนการค้า 
3 แห่งรวมทั้งมี ตลาดโรงเกลือหรือตลาดชายแดนบ้านคลองลึก อรัญประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้ามือสอง    
ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสระแก้ว ปีละหลายพัน ล้านบาท  

  ทิศเหนือ ติดกับอ าเภอครบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ อ าเภอละหานทราย และจังหวัด  
    นครราชสีมา 

  ทิศใต ้  อ าเภอสอยดาว ติดกับจังหวัดจันทบุรี 
  ทิศตะวันออก     ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

      ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอกบินทร์บุรี  อ าเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี และอ าเภอสนาม 

    ชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 

 

  
 
  

 

 

 
 
 



5 
 

    เขตกำรปกครองและประชำกร 
  เขตการปกครองของจังหวัดสระแก้ว แบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ 58 ต าบล 731 หมู่บ้าน  
1  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 3 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลต าบล 49 องค์การบริหารส่วนต าบล   
 
 
 
 

ตารางที่ 1 การแบ่งเขตการปกครองในจังหวัดสระแก้ว 
อ ำเภอ เนื้อที่ (ตร.กม.) ต ำบล หมู่บ้ำน อบจ เทศบำล

เมือง 
เทศบำล
ต ำบล 

อบต. 

1. เมืองสระแก้ว 1,832.034 8 123 1 1 2 8 
2. วัฒนานคร 1,560.122 11 115 - - 1 11 
3. อรัญประเทศ 821.265 12 114 - 1 4 8 
4. ตาพระยา 642.345 5 64 - - 1 5 
5. วังน้ าเย็น 324.616 4 84 - 1 - 3 
6. คลองหาด 417.082 7 71 - - 1 6 
7. เขาฉกรรจ์ 774.331 4 71 - - 1 4 
8. โคกสูง 439.707 4 41 - - 1 3 
9. วังสมบูรณ์ 383.636 3 48 - - 2 1 

รวม 7,195.138 58 731 1 3 13 49 
ที่มา : ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง, 2546 และ ที่ท าการปกครองจังหวัดสระแก้ว, 2561 

 

 ประชากรจังหวัดสระแก้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 562,460 คน เป็นชาย 281,680 คน 
หญิง 280,780 คน ส าหรับอ าเภอที่มีประชากรมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอเมืองสระแก้ว จ านวน 110,843 คน 
รองลงมาได้แก่ อ าเภออรัญประเทศ จ านวน 89,150 คน และอ าเภอวัฒนานคร จ านวน 81,746 คน  
ตารางที่ 2 จ านวนประชากรแยกประเพศ รายอ าเภอ ล าดับตามจ านวนประชากร 

อ าเภอ ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด สัดส่วนร้อยละ จ านวนบ้าน (หลัง) 
เมืองสระแก้ว 55,548 55,628 111,176 19.77 41,101 
อรัญประเทศ 45,146 44,729 89,875 15.98 43,601 
วัฒนานคร 41,083 40,900 81,983 14.58 28,637 
วังน้ าเย็น 31,807 31,950 63,757 11.33 23,785 
เขาฉกรรจ์ 28,406 28,257 56,663 10.07 17,654 
ตาพระยา 28,734 28,453 57,187 10.17 16,240 
คลองหาด 19,313 19,118 38,431 6.83 12,915 
วังสมบูรณ์ 18,091 18,114 36,205 6.44 14,581 
โคกสูง 13,552 13,631 27,183 4.83 7,792 

รวม 281,680 280,780 562,460 100 206,306 
ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสระแก้ว ข้อมูล ณ  วันที่ 31 มีนาคม 2561 
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   โครงสร้ำงประชำกร ประชากรจ าแนกตามช่วงวัยแบ่งประชากรออกเป็น 4 กลุ่มตามหมวดอายุ 
ได้แก่ เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 0-4 ปี) กลุ่มวัยเรียน (อายุ 5-19 ปี) กลุ่มวัยท างาน (อายุ 20-64 ปี) และกลุ่มวัย
สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561 จังหวัดสระแก้วมีประชากรเด็กก่อนวัยเรียน
คิดเป็นร้อยละ 5.81 วัยเรียนคิดเป็นร้อยละ 19.80 วัยท างานคิดเป็นร้อยละ 64.81 วัยสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 
9.58 

ตารางที่ 3 โครงสร้างประชากรจังหวัดสระแก้วปี 2560     

ช่วงอายุ ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรทั้งหมด สัดส่วน ร้อยละ 
เด็กก่อนวัยเรียน 
 (อายุ 0-4 ปี) 

16,733 15,723 32,456 
5.81 

กลุ่มวัยเรียน  
(อายุ 5-19 ปี) 

56,891 53,715 110,606 
19.80 

กลุ่มวัยท างาน  
(อายุ 20-59 ปี) 

170,002 166,946 336,948 
60.30 

กลุ่มวัยสูงอายุ  
(อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) 

36,519 42,177 78,696 
14.09 

รวม 280,145 278,561 558,706 100 

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดสระแก้ว  
 
 

 
 

   ค ำขวัญประจ ำจังหวัดสระแก้ว 
ชายแดนเบื้องบูรพา ป่างามน้ าตกสวย 

มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ ย่านการค้าไทย-เขมร     

   ตรำประจ ำจังหวัดสระแก้ว  

   1. ด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ 
 2. ตอนกลางเป็นภาพโบราณสถานปราสาท 
 3. ด้านหน้าเป็นภาพพระพุทธรูปปางสรงน้ า ประทับยืนบนดอกบัว  
 4. ด้านหลังสุดเป็นสระน้ ามีดอกบัว 

 
  ค ำอธิบำยตรำประจ ำจังหวัด 
   1. ภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ หมายถึง การที่จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ทางทิศบูรพา 
  2. ภาพโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู  หมายถึง โบราณสถานที่ส าคัญในเขตจังหวัดสระแก้ว 
   3. ภาพพระพุทธรูปปางสรงน้ า ประทับยืนบนดอกบัวเป็นพระพุทธรูปที่สร้างเป็นพระพุทธรูป
ประจ าจังหวัด 
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   สินค้ำ ของฝำก แหล่งท่องเที่ยว    

          

เครื่องจักรสานหุ้มเซรามิก มะม่วงวังสมบูรณ์ ข้าวหลามวัฒนานคร 
ชมพู่คลองหาด ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผ้าทอมือหันทราย 

อุทยานแห่งชาติปางสีดา อ่างเก็บน้ าพระปรง น้ าตกมะแควมะค่า 
ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทเขาน้อยสีชมพู น้ าตกผาตะเคียน 

ตลาดโรงเกลือ ละลุ สวนรุกขชาติฯ 
แตงแคนตาลูป บ้านธารน้ าไหล เขาฉกรรจ์ 

 
  2. สภำพทำงเศรษฐกิจ 
   มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP)  

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วในปี 2559 พบว่า จังหวัดสระแก้วมีมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมเท่ากับ 40,325 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 37,747 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นล าดับที่ 8 
ของภาคตะวันออก และเป็นล าดับที่ 62 ของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Gross Provincial 
Product per Capita) ปี 2559 เท่ากับ 65,669 บาทต่อปี เพ่ิมขึ้นจาก 62,447 บาท ในปีที่ผ่านมา รายได้ส่วน
ใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร คิดจากมูลค่าเท่ากับ 10,328 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.61 รองลงมาเป็นสาขาการผลติ
อุตสาหกรรมมีมูลค่าเท่ากับ 7,260 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.0 สาขาการค้าส่ง-ปลีก มีมูลค่าเท่ากับ 5,757 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.27 และสาขาอ่ืนๆ (สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ  สาขา
การศึกษา สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ) มีมูลค่าเท่ากับ 16,980 ล้านบาท คิดเป็น   ร้อยละ 42.1  

 

   แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว ปี 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคเกษตร 
25.61% 

สำขำปลีกค้ำส่ง 
14.27% 

สำขำกำรผลิต
อุตสำหกรรม 

18.0% 

สำขำอ่ืนๆ 
42.1% 

ภำคเกษตร สำขำปลีกค้ำส่ง สำขำอุตสำหกรรม สำขำอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 4 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสระแก้ว 
 

จังหวัดสระแก้ว 2555 2556 2557 2558 2559 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคา
ประจ าปี 
(หน่วย : ล้านบาท) 

34,056 34,742 36,228 37,747 40,325 

รายได้เฉลี่ย/คน/ปี (บาท) 59,201 59,381 60,891 62,447 65,669 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561 
 
  ด้ำนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
  ส านักงานคลังจังหวัด ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว ปี 2561 ว่าจะขยายตัวใน
อัตราที่ลดลงร้อยละ 4.1 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0 ถึง 5.6 ต่อปี ปรับลดลงจากที่ประมาณการไว้      
เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่จะขยายตัวร้อยละ 6.3 ต่อปี เกิดจากปัจจัยด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ 
  ด้ำนอุปทำน มีแนวโน้มจะขยายในตัวอัตราร้อยละ 6.0 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.6 -7.5 
ต่อปี)ปรับลดลงจากที่ประมาณไว้ เมื่อเดือน มีนาคม 2561 ที่จะขยายตัว ร้อยละ 8.9 ต่อปี จากการผลิตภาค
เกษตรกรรม คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ลดลง รวมทั้งมีผลกระทบจากราคาข้าวลดลง และราคาอ้อยในตลาดโลก
ตกต่ ามาจากปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น ในขณะที่ภาคบริการ ภาคว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.7 ต่อปี จากปริมาณ
ค้าปลีกค้า คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 4.41 ต่อปี เนื่องจากมียอดขายสินค้าที่เติบโตเพ่ิมขึ้นถึงแม้ว่าการ
ประกวดแข่งขันสินค้าลิขสิทธิ์ที่ตลาดชายแดนเข้มงวด ท าให้ร้านค้าบดบัง ส่งผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเที่ยวที่
ลดลงก็ตาม ส่วนด้าน ภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 13.8 ต่อปี เนื่องจากรวมทั้งข้อจ ากัดใน
การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมลดลง และมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในเขตจังหวัดซึ่งเป็นประกาศเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
  ด้ำนอุปสงค์ ภายในจังหวัดคาดว่ามีแนวโน้มจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ 0.1 ต่อปี     
(ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.1 ถึง 1.7 ต่อปี ปรับลดลงจากประมาณการไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่จะขยายตัว
ร้อยละ 2.2 ต่อปี เนื่องจาก การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ 2.4 ต่อปีเกิดจาก
ผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นเศรษฐกิจพ้ืนฐานหลักของจังหวัดมีราคาตกต่ า ส่งผลต่อเนื่องให้การบริโภคของ
ประชากรตกต่ าด้วย การใช้จ่ายในภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงร้อยละ 5.2 ต่อปี จากสถานการณ์
มูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัด ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมามีผลในเชิงบวกคาดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นด้วยปัจจัยทาง
การค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้น ได้แก่สินค้าในกลุ่มยานยนต์ขนาดใหญ่ น้ ามันหล่อลื่นและอะไหล่ กลุ่มพลังงาน
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า กลุ่มเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ข้าวโพด กลุ่มอุตสาหกรรม ก่อสร้างและกลุ่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆ 
เป็นต้น ภาคการลงทุนเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.4 ต่อปี จากมาตรการภาครัฐที่มีการส่งเสริมการลงทุน
ในเรื่องยกเว้นใช้ข้อบังคับกฎกระทรวงให้บังคับเมืองรวมฯ และการผ่อนคลายข้อก าหนดของกฎหมายต่างๆ       
เพ่ือส่งเสริมจากการลงทุนจากภาคเอกชน 
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  ด้ำนเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ ภายในจังหวัด อัตราเงินเฟ้อ คาดว่าจะอยู่ร้อยละ 1.2 ต่อปี      
ปรับลดลงจากปีก่อนเนื่องจากแนวโน้มมีราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกและราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคบางชนิดใน
ประเทศที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น ส าหรับการจ้างงานคาดว่าจะลดลงจากปีก่อนร้อย
ละ 4.3 ต่อปีการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมที่ลดลงถึงแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนก็ตาม 
  ปัจจัยสนับสนุนต่อภำวะทำงเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว ปี 2561 ภูมิประเทศจังหวัดสระแก้วมี
ศักยภำพ เนื่องจากจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนที่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังและสนามบินสุวรรณภูมิมากที่สุด
แนวโน้มราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดที่ยังมีแนวโน้มในทิศทางท่ีผันผวนประกอบกับ
ราคาแก๊สหุงต้มมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น เป็นปัจจัยในราคาสินค้าอุปโภคบางชนิดภายในประเทศที่เพ่ิมขึ้นด้วย จังหวัด
สระแก้วเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและก าลังด าเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
  ปัจจัยเสี่ยงต่อภำวะทำงเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้วปี 2561 รำคำที่ดิน บริเวณเขตเศรษฐกิจ
พิเศษกำรเก็งก ำไรอย่ำงสูง จึงมีความเสี่ยงต่อภาวะ ฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสระแก้ว 
  รำยได้หลักของจังหวัดมำจำกร้ำนค้ำชำยแดนเป็นหลัก หากเกิดวิกฤตตามแนวชายแดนอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดสระแก้วโดยรวม พ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังไม่มีเอกสิทธิ์  จึงส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนของภาคเอกชน ที่ไม่สามารถด าเนินกิจการได้ ปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องและราคาสินค้าเกษตรตกต่ า ท าให้ก าลัง
ผลิตของเกษตรกรลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ท าให้ก าลังซื้อลดลง  
   กำรค้ำชำยแดน   
  ส าหรับการค้าชายแดนของไทยด้านกัมพูชา การน าเข้าและส่งออกสินค้าจะต้องผ่านพิธีการศุลกากร 
โดยมีจุดผ่านแดนที่ส าคัญ 4 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน 
อ าเภอคลองหาดและจุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราวอีก 2 จุด คือ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ - มาลัย ระหว่าง
อ าเภออรัญประเทศ กับอ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตียเมียนเจย และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา - บึงตากวน 
ระหว่างอ าเภอตาพระยา กับอ าเภอทมอพวก จังหวัดบันเตียเมียนเจย   

ตารางที่ 5 มูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา (ปีงบประมาณ) 
 
 
 
 

ปีงบประมำณ 
มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

กำรค้ำรวม กำรส่งออก กำรน ำเข้ำ ดุลกำรค้ำ 
2556 59,430.82 51,127.08 8,303.74 42,823.34 
2557 70,893.09 57,613.12 13,279.97 44,333.15 
2558 82,608.29 62,693.29 19,915.00 42,778.29 
2559 73,123.14 57,073.16 16,049.98 41,023.18 
2560 72,829.19 56,601.85 16,227.34 40,374.50 
2561 88,393.19 71,467.26 16,925.93 54,541.33 

 

ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2561 
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แผนภูมิที่ 2  มูลค่าการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างปี 2556 – 2561 (ต.ค. 60 - ก.ค. 61) 

  
ที่มา : ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2561 (ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2561) 
 
   กำรท่องเที่ยว 
  จากข้อมูล ปี 2560 จังหวัดสระแก้วมีผู้ เยือน (visitor) 2,155,142 คน แบ่งออกเป็น                 
  1) นักท่องเที่ยว (tourist) จ านวน 909,155 คน เป็นชาวไทย 859,457 คน ชาวต่างประเทศ 
49,698 คน และ      
   2) นักทัศนาจร (excursionist) จ านวน 1,245,987 คน เป็นชาวไทย 1,021,103 คน ชาว
ต่างประเทศ 224,884 คน มีรายได้จากท่องเที่ยวทั้งหมด 6,306.25 บาท  
   เมื่อพิจารณารายได้การท่องเที่ยวย้อนหลัง 4 ปี พบว่าจังหวัดสระแก้วมีอัตรารายได้ที่เพ่ิมขึ้นทุกปี 
ยกเว้นปี 2560 ที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง ในขณะเดียวกัน จ านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ทั้งนี้ การ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนรายได้และนักท่องเที่ยวอาจมีผลมาจาก 2 ปัจจัยที่ส าคัญ คือ ปัจจัยภำยนอกจังหวัด ได้แก่ การ
ขยายเส้นทางการบินของธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการขยายเส้นทางการบินของไทยที่ เชื่อมไป
ยังเมืองรองของจีนซึ่งจะท าให้ตลาดนักท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2561 เพ่ิมขึ้น รวมทั้งนโยบายและ
มาตรการของรัฐบาลที่สนับสนุนและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
รอง 55 จังหวัด ปัจจัยภำยใน ได้แก่ โครงการหรือกิจกรรมที่จังหวัดสระแก้วส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด  
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มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนไทย-กัมพูชำ ระหว่ำงปี 2556 - 2561(ต.ค.60 - ก.ค.61) 
(หน่วย:ล้ำนบำท) 

มูลค่ำกำรส่งออก มูลค่ำกำรน ำเข้ำ มูลค่ำกำรค้ำรวม 
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ตารางที่ 6 สรุปจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว จังหวัดสระแก้ว (ปีปฏิทิน) 
 

 
ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561 

   เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (SEZ) 
  รัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาค
อาเซียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน จึงได้ก าหนดให้ตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยได้มีการประกาศระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
พ.ศ. 2556 ขึ้น จนมาถึงรัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นว่าควรจะขับเคลื่อน และ
ด าเนินการเร่งด่วน จึงเร่งจัดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้น และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีประกาศที่ 1/2558 ก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะที่ 1 ใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัดตราด จังหวัดหนองคาย 
และจังหวัดสระแก้ว โดยในส่วนของจังหวัดสระแก้วได้ด าเนินการในพ้ืนที่ 4 ต าบล ของ 2 อ าเภอ ได้แก่ ต าบล
ผักขะ อ าเภอวัฒนานคร ต าบลบ้านด่าน, ต าบลป่าไร่ และต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ รวมพ้ืนที่ 207 ,500 
ไร่ หรือคิดเป็น 332 ตร.กม.โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct 
Investment: FDI) เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง   
   ควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
   บริษัทที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 4 บริษัทมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่รวม 1,315.6 ล้านบาท  
   1.บริษัท ช็อคโกแลตเค้ก จ ากัด ผลิตภัณฑ์ ผลิตอาหารสัตว์ ที่ตั้ง ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร สระแก้ว 
27160 เริ่มด าเนินการผลิตแล้ว (เงินลงทุน 35 ล้านบาท) 

รายละเอียด ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  ปี 2560
จ านวนผู้เยีย่มเยอืน (คน) 1,641,734 1,691,752  1,790,612 2,056,132  2,155,142 
    ชาวไทย 1,423,966  1,468,247   1,553,813   1,790,451   1,880,560   
    ชาวต่างประเทศ 217,768     223,505      236,799     265,681      274,582     
จ านวนนักท่องเทีย่ว (คน) 701,016     719,077      757,514     866,837      909,155     
    ชาวไทย 657,419     675,451      711,539     818,295      859,457     
    ชาวต่างประเทศ 43,597      43,626        45,975       48,542       49,698       
จ านวนนักทัศนาจร (คน) 940,718     972,675      1,033,098   1,189,295   1,245,987   
    ชาวไทย 766,547     792,796      842,274     972,156      1,021,103   
    ชาวต่างประเทศ 174,171     179,879      190,824     217,139      224,884     
รายได้จากการทอ่งเทีย่ว (ลา้นบาท) 4,147.79 4,455.22 4,914.91 5,768.98 6,306.25
    ชาวไทย 3,682.41 3,968.71 4,381.17 5,162.68 5,643.9
    ชาวต่างประเทศ 465.38 486.51 533.74 606.3 662.35
อัตราเฉลีย่เพ่ิมขึ้น/ลดลง (ร้อยละ) กด+ 7.41 กด + 10.31 กด + 17.37 กด + 9.31
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  2.บริษัท พลาสติกและหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ฝา
พลาสติก ถ้วยพลาสติก ขวดพลาสติก ที่ตั้ง ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 คาดว่าจะเริ่มด าเนินการ
ผลิตปี 2561 (เงินลงทุน 728.8 ล้านบาท) 
  3.บริษัท ชูบุซึ จ ากัด (ประเทศไทย)   ผลิตภัณฑ์ ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
ชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทฉนวนกันความร้อน เก็บเสียง ที่ตั้ง ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ สระแก้ว 27120 คาดว่า
จะเริ่มด าเนินการผลิตปี 2561 (เงินลงทุน 515 ล้านบาท) 
  4.บริษัท เอ็กซตรีม วิชชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ผลิตภัณฑ์ ผลิตชิ้นส่วนโลหะส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ที่ตั้ง ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร สระแก้ว 27160 คาดว่าจะเริ่มด าเนินการผลิตปี 2561 (เงินลงทุน 36.8 ล้านบาท) 

 กำรพัฒนำและควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินงำน  
  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด่านศุลกากร มีโครงการรองรับการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว ดังนี้ 
  ด้ำนด่ำนศุลกำกร 
  1) โครงการแผนงานแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณชายแดนบ้านคลองลึก พ้ืนที่ 69-3-99 ไร่            
ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3366 ต าบลอรัญประเทศ อ าเภออรัญประเทศ บริเวณหลังด่านศุลกากร
อรัญประเทศ วงเงินงบประมาณ 115 ล้านบาท 
  2) โครงการปรับปรุงอาคารด่านพรมแดนบ้านคลองลึกใหม่ (CIQ) วงเงินงบประมาณ 50 ล้านบาท 
  3) โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบ (บ้านป่าไร่) พ้ืนที่ 525 
ไร่ วงเงินงบประมาณ 800 ล้านบาท (ผูกพัน 3 ปีงบประมาณ 2560-2562) 
  4) โครงการด่านพรมแดนบ้านหนองเอ่ียน พ้ืนที่ 132.50 ไร่ วงเงินงบประมาณ 250 ล้านบาท 
  ด้ำนถนน  
  1) โครงการก่อสร้างถนนอ้อมเมืองอรัญประเทศ ด้านทิศใต้ สายแยก ทล.33 – ด่านผ่านแดน
บ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ระยะทาง 15.425 กิโลเมตร งบประมาณ 935 ล้านบาท  
  2) โครงการก่อสร้างทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 33 – อรัญประเทศ          
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว งบประมาณ 329.85 ล้านบาท  
  3) โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทางหลวงหมายเลข 348 – บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ            
จ.สระแก้ว ระยะทาง 12.500 กิโลเมตร อยู่ระหว่างเสนอทูลเกล้าขอออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน        
ที่เวนคืนฯ 
  4) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงชนบท สก.3085 – บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ            
จ.สระแก้ว ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร งานก่อสร้างงบประมาณ ปี 2561 
  5) แผนงานโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจุดผ่านแดนบ้านหนองเอ่ียน – สตึงบท โดยกรมทางหลวง
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมการทหารช่าง กองทัพบก ในการก่อสร้างทางหลวงสายอรัญประเทศ-ชายแดนไทย/
กัมพูชา(หนองเอ่ียน-สตึงบท) ระยะทาง 4.714 กม.และสะพานยาว 620 ม. งบประมาณ 670 ล้านบาท (ในส่วน
ของงานถนนรวมพ้ืนที่ด่านฯ และสะพาน) 
   6) โครงการก่อสร้างถนนแยกทางหลวงหมายเลข 33- บ้านภูน้ าเกลี้ยง ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ          
จ.สระแก้ว งบประมาณ 93.28 ล้านบาท (หน่วยด าเนินการ กรมทางหลวงชนบท) 
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         7) แผนโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพ่ือสนับสนุนโลจิสติกส์จุดผ่อนปรนบ้านป่าไร่              
ซึ่งจะด าเนินการในปี 2562-2564 ประกอบด้วย  
  - ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 348 ตอน อรัญประเทศ-แก้วเพชรพลอย ระยะทาง 
6.21 กม. งบประมาณ 280 ล้านบาท 
  - ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 372 ตอน ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ระยะทาง 
4.581 กม. งบประมาณ 140 ล้านบาท 
  - ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 3446 ตอน ตลาดโรงเกลือ-ป่าไร่ระยะทาง 10.875 
กม. งบประมาณ 300 ล้านบาท 
  กำรคมนำคมระบบรำง การเดินรถไฟ (ไทย-กัมพูชา) อยู่ระหว่างการเจราจาท าบันทึกข้อตกลง
การเดินรถร่วม (Joint Traffic Agreement) ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2560 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องผู้มีอ านาจลงนาม                  
ในความตกลงเห็นควรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจากฝ่ายไทย และรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและการ
ขนส่งกัมพูชาและจะน าประเด็นดังกล่าวไปหารือต่อไป  
  ด้ำนระบบไฟฟ้ำ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า โดยจะสร้างสถานีไฟฟ้าเพ่ิมอีก 
1 สถานี เงินลงทุน 617 ล้านบาท จะด าเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพ่ือ
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (จ านวน 3 แปลง) ได้แก่ พ้ืนที่ตั้งด่านศุลกากร, พ้ืน
ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม และพ้ืนที่รองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมในอนาคต และมีแผนงานพัฒนาระบบจ าหน่าย 
22 kV. เพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
   ด้ำนระบบประปำ การประปาส่วนภูมิภาคมีแผนพัฒนาระบบประปา โดยได้มีโครงการรองรับการ
ประกาศพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
   1) สร้าง mobile plant ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. งบประมาณ 66.2 ล้านบาท 
   2) สร้างสถานีผลิตน้ าที่อ่างเก็บน้ าพระปรง เพ่ือส่งไปที่อ าเภออรัญประเทศ และอ าเภอวัฒนานคร 
งบประมาณ 871 ล้านบาท 
   ด้ำนกำรโทรศัพท์  TOT ได้มีการขยายโครงข่ายตามแนวชายแดนแล้ว ซึ่งท าให้มีความพร้อมใน
การให้บริการสัญญาณโทรศัพท์ และสามารถรองรับทุกความเร็ว (Speed) ที่ผู้รับบริการร้องขอ 

 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
   การด าเนินการที่ราชพัสดุใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
   1) พื้นที่แปลงที่ 1 แปลง 525-3-00 ไร่ ใช้พ้ืนที่รองรองรับการจัดตั้งหน่วย CIQ (Customs 
Immigration and Quarantine : CIQ) และเพ่ิมการใช้ประโยชน์ในภาคพาณิชยกรรมด้วย โดยที่                 
กรมศุลกากรได้จ้างที่ปรึกษาออกแบบการก่อสร้างด่านบ้านหนองเอ่ียนแล้วนั้น จะน ามาปรับใช้เป็นแบบ          
การก่อสร้างที่ด่านบ้านป่าไร่ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่บ้านป่าไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 
2562  
  2) พื้นที่แปลงที่ 2 แปลง 660-2-23 ไร่ ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)       
เช่าเพ่ือจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบัน กนอ. อยู่ระหว่างก่อสร้างนิคมฯ คาดว่าจะเปิดรับนักลงทุนได้  
ในปี 2561 
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  ควำมคืบหน้ำกำรจัดตั้งนิคม อุตสำหกรรมสระแก้ว    

   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการลงทุนเพ่ือการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ภายใต้วงเงินงบประมาณ 700 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณปี 
2560 จ านวน 140 ล้านบาท และปี 2561 จ านวน 560 ล้านบาท โดยการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรม
สระแก้ว บนพื้นที่ประมาณ 660 ไร่ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ   
   ระยะที่ 1 โดยงบประมาณของ กนอ. จ านวน 100.64 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 ความก้าวหน้า 
100% เก็บรายละเอียดอาคารประชารัฐและงานถนน กลุ่มที่ 2 ความก้าวหน้า 100% โครงสร้างป้ายสูง                  
เก็บรายละเอียดงานสถาปัตย์ฯ ส าหรับอาคารโรงงานฯ เก็บงานถมบดอัดพ้ืนโรงงาน 
  ระยะที่ 2 โดยงบประมาณแผ่นดิน 700 ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง 29 กันยายน 2560 
มูลค่า 637.6 ล้านบาท สัญญาเริ่ม 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด ธันวาคม 2561 (ระยะเวลาด าเนินการ 15 เดือน) การ
ท าสัญญาจองและเช่าพ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ปัจจุบันมีผู้ประกอบการท าสัญญาจอง/เช่า 2 ราย  
  1. ท าสัญญาเช่า 1 ราย บริษัทประกอบกิจการ น้ ายาท าความสะอาด (บริษัท ไม่อนุญาตให้
เปิดเผยชื่อบริษัท) โซน B เขตอุตสาหกรรมทั่วไป พ้ืนที่ 3 ไร่ 2 งาน 68 ตร.ว. / 3.68 ไร่ ท าสัญญาเช่าวันที่ 30 
มิถุนายน 2560 มีแผนจะเริ่มก่อสร้างต้นปี 2561 
  2. ท าสัญญาจอง 1 ราย บริษัทไทยซัมมิทฮาร์เนส จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการ ผลิตชุด
สายไฟในยานยนต์ (wiring harness) โซน C อุตสาหกรรมทั่วไป พ้ืนที่ 23 ไร่ 0 งาน 24 ตร.ว. / 23.06 ไร่   
ท าสัญญาจองวันที่ 4 สิงหาคม 2560 มีแผนจะเริ่มก่อสร้างต้นปี 2561 

   3. สภำพสังคม 
  ด้ำนคุณภำพชีวิต  
   ควำมจ ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) 
  จากช้อมูลของส านักงานพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ปี 2560  ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) ปี 2560  ซึ่งจัดเก็บทุกครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ชนบทในจังหวัดสระแก้ว จ านวน 118,273 ครัวเรือน 712 
หมู่บ้าน 57 ต าบล  9 อ าเภอ มีจ านวนประชากร รวม 318,241 คน แยกเป็นชาย 158,049 คน หญิง 160,192 
คน ในภาพรวมทั้งจังหวัดสระแก้ว ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) รายตัวชี้วัด จ านวน 5 หมวด 
31 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายความจ าเป็นพื้นฐาน จ านวน 19 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  
ตามเกณฑ์ จปฐ. ที่ควรให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาเป็นล าดับต้นของจังหวัดสระแก้ว จ านวน 12 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตารางที่ 7 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ จปฐ. ปี 2560  

 

ตัวช้ีวัดที่ เกณฑ์วัด จ ำนวนต้องแก้ไข 
8 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 162 ครัวเรือน 

12 ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 532 ครัวเรือน 
13 ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี 1,497 ครัวเรือน 
14 ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 110 ครัวเรือน 
16 เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 2,368 คน 
17 เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 84 คน 
19 คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 703 คน 
23 ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 17,118 ครัวเรือน 
24 คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 25,231 คน 
26  คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 1,994 คน 
27 ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน 17 คน 
28 ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือเอกชน 2 คน 

  
  เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว จะเห็นว่าตัวชี้วัดความจ าเป็นพ้ืนฐานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย                   

ซึ่งเป็นปัญหาในระดับครัวเรือนของคนในชนบทนั้น จ าเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรัฐบาล 
น าไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน และพ้นจาก
ปัญหาต่างๆ ในโอกาสต่อไป 
 

  ด้ำนกำรมีงำนท ำและรำยได้    
   จากข้อมูลการส ารวจสภาวะการท างานของประชากรจังหวัดสระแก้ว ปี 2562 ผู้อยู่ในก าลัง
แรงงาน มีจ านวนทั้งสิ้น 302,596 ซึ่งประกอบด้วย        
   1. ผู้มีงานท า 291,327 คน     
   2. ผู้ว่างงาน 7,393 คน ของก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล 3,876 คน    
   ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่าจ านวนผู้มีงาน
ท าลดลง 20,407 คน (จาก 311,734 คน) เหลือ 291,327 ผู้ว่างงานเพ่ิมข้ึน 651 คน  (จาก 6,742 คน  
เป็น 7,393 คน )      
   ที่มา : เว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว www.sakaeo.go.th 
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กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม (SWOT) จังหวัดสระแก้ว  
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   เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดสระแก้ว   
   เมืองชายแดนแห่งความสุขและมั่นคง   ถิ่นเกษตรปลอดภัย   แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ 
อารยธรรมโบราณ   เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่งคั่ง ยั่งยืน 

   ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดสระแก้ว  
  เป้าหมายการพัฒนาที่ 1 : เมืองชายแดนแห่งความสุข   
   ตัวชี้วัด : ร้อยละที่ลดลงต่อปีของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ก าหนด 
(ร้อยละ 50)   
   เป้าหมายการพัฒนาที่ 2 : ถิ่นเกษตรปลอดภัย     
   ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้า GAP ที่เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5)  
    : ปริมาณน้ าที่กักเก็บได้แต่ละปีเพ่ิมข้ึน (0.3 ล้าน ลบ.ม.)   
   เป้าหมายการพัฒนาที่ 3 : แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ    
   ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนต่อปีของรายได้จากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5)    
   : จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาแต่ละป ี(2 แหล่ง)    
   เป้าหมายการพัฒนาที่ 4 : เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่งค่ัง   
   ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนต่อปีของมูลค่าการค้าชายแดน (ร้อยละ 3)   
  เป้าหมายการพัฒนาที่ 5 : ด้านความมั่นคง   
   ตัวชี้วัด : จ านวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามต่างๆ อย่างน้อย 2 เรื่อง จาก 
14 เรื่อง  (จ านวน 2 เรื่อง)  
    ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัดสระแก้ว   
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้
สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้
คุณภาพมาตรฐานสากล   
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน 
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับธุรกิจ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว   
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดและจังหวัด แผนพัฒนำ กลุ่มจังหวัด ภำคตะวันออก 2 
(จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีน สระแก้ว) 

 
   วิสัยทัศน์ (Vision)     
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์       
วัฒนธรรมและนิเวศ แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย”  
   พันธกิจ (Mission)  
  1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย  มี
มาตรฐานสู่สากล  
  2) พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนา
เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน  
  3) พัฒนาและส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอย่างครบวงจรโดยใช้  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม  
  4) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอย่างสมดุล และ
ยั่งยืน   
   5) พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต  
   6) พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   เป้ำประสงค์รวม (Ultimate Goals)  
  1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  
  2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 
  3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุล  
   ต ำแหน่งกำรพัฒนำ (Positioning)     
   • เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  
  • แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ  
  • แหล่งผลิตผลไม้สินค้าเกษตรปลอดภัย  
  • เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย  
  • ประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน  
  • แหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด  
  เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 1 : เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  
   ตัวชี้วัด : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (ด้านการศึกษา สุขภาพ ชีวิตครอบครัวและชุมชน) สูงสูงกว่า
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของประเทศ  
   ตัวชี้วัด : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู  
   ตัวชี้วัด : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้น  
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   ตัวชี้วัด : มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มสูงขึ้น เป้าหมายการพัฒนาที่  
   เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 2: ศูนย์กลางท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ  
   ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น  
   เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 3: แหล่งผลไม้และครัวสุขภาพไทย  
   ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
   ตัวชี้วัด : มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มข้ึน  
  ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ก าหนดประเด็นการพัฒนา
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 จ านวน 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้     
   ประเด็นการพัฒนาที่1: ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวชสุขภาพ  
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้า และการค้าชายแดน เชื่อมโยง EEC  
และประเทศเพ่ือนบ้าน  
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร 
(ผลไม ้ปศุสัตว์และ ประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอย่างครบวงจร  
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  
   ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้มีความม่ันคงปลอดภัย  
   ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : เพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและการลงทุน 
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* อาชีพรองรับ               

1. เกษตรอินทรีย ์: ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย   
2. พืชพลังงาน : มันส าปะหลัง,อ้อย,ปาล์มน้ ามัน  
3. การค้าชายแดน : ตลาดค้าชายแดน 
4. ระบบโลจสิติกส ์: บริการศูนยจ์ัดเก็บและ 
    กระจายสินค้า 
 

*                ( positioning                  
 1. ด้านการเกษตร “ การเป็นเมอืงแห่งพืชพลังงาน” 

 2. ด้านการคา้ชายแดน “เมืองส่งเสรมิการค้าชายแดนเพื่อการค้า 
     การลงทุน” 

 3. ด้านการท่องเที่ยว “การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมขอม” 

*                                         4                

  (Sa Kaeo Happiness  Model ) จังหวัดสระแก้ว ปี 2557-2561 

  “คนดี  สุขภาพดี  รายได้ดี  สิ่งแวดล้อมดี” 

  

*                                       * 
      1. งานบริการ สิ่งอ านวยความสะดวก 
      2. งานโครงสร้างพื้นฐาน 
      3. งานเทคนิคเฉพาะ : อุตสาหกรรมการเกษตร, ประมงและ
กิจการที่เกี่ยวข้อง,  เซรามิกส์,อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน, 
อุตสาหกรรมอญัมณีและเครื่องประดับ,การผลิตเครื่องมือแพทย์ ,
การผลิตเครื่องมือแพทย์ ,อุตสาหกรรมยานยนต ์, เครื่องจักร และ 
ช้ินส่วน,อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, การผลิต
พลาสติก,การผลติยา,กิจการโลจิสติกส์, นิคม หรือเขต
อุตสาหกรรม, กิจการเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว  
      4. งานการศึกษาพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      5. งานบริการสาธารณสุข 
 

*                             
                                                    

                        13            * 

     1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง 
     2 เซรามิกส ์
     3. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน 
     4. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
     5. การผลิตเครื่องมือแพทย ์
     6. การผลิตเครื่องมือแพทย ์
     7. อุตสาหกรรมยานยนต ์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน 
     8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
     9. การผลิตพลาสติก 
    10. การผลิตยา 
    11. กจิการโลจิสติกส ์
    12. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
    13. กจิการเพือ่ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 
 

                      3         
1. ประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน (ASEAN Political-Security   Community–
ASC) อาเซียนจะเป็นกลไกส าคัญท่ีท าให้ประเทศสมาชิกมีความพร้อมในการร่วมมือป้องกันและ
จัดการกับความขัดแย้งระหว่างกันมากขึ้นโดยเฉพาะภัยข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังจะจัดต้ัง
กลไกสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
2. ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) 
อาเซียนก าลังเร่งรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างเขตการค้าเสรีอาเซียนและเขตการลงทุนอาเซียน  
เพื่อพัฒนาอาเซียน ซ่ึงมีประชากรกว่า 567 ล้านคนและมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ให้เป็นตลาดและ
ฐานการผลิตท่ีเป็นหน่ึงเดียวภายในปี 2558 ซ่ึงจะท าให้อาเซียนน่าสนใจและมีอ านาจต่อรองทาง
เศรษฐกิจ 
3. ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)  
อาเซียนก าลังมุ่งพัฒนาความร่วมมือในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข พลังงาน สวัสดิการ
สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังมีเป้าหมายให้ประชาชนในภูมิภาค รู้จัก
และเข้าใจกันมากขึ้น มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมอาเซียนน้ีนอกจากนี้ อาเซียนยังได้
ร่วมมือร่วมใจกันจัดการกับปัญหาสังคมและภัยคุกคามอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและเกินกว่าท่ีจะ
ควบคุม ดูแลได้ 
เพียงล าพัง เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาโรคระบาด เป็นต้น 

 

 

อาชีพหลักเคลื่อนย้ายเสรี 
ในประชาคมอาเซียน 

1. วิศวกร 
2. พยาบาล 
3. สถาปนิก 
4. การส ารวจ 
5. นักบัญชี 
6. ทันตแพทย์ 
7. แพทย์ 
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1.2.2 ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ 
 
  ข้อมูลพื้นฐำนกำรศึกษำ 
   จังหวัดสระแก้วมีหน่วยงานทางการศึกษา/หน่วยงานที่จัดการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และ สังกัดส่วนราชการอ่ืน รวมทั้งหมดจ านวน 21 แห่ง ได้แก่ 
   1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
  4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
   5. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระแก้ว 
   6. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
   7. ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว 
  8. กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 12 
   9. ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว 
  10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
  11. เทศบาลเมืองสระแก้ว 
  12. เทศบาลเมืองอรัญประเทศ 
   13. เทศบาลต าบลฟากห้วย 
   14. เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น 
   15. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
   16. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว 
   17. วิทยาลัยโพธิวชิชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  
   18. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 
   19. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว 
   20. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทย บริเวณชายแดนสระแก้ว 
   21. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว 
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ตารางที่ 8  จ านวนสถานศึกษา นักเรียน-นักศึกษา ห้องเรียน ครู/บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
               จ าแนกตามสังกัด 
 

ที ่ สังกัด อักษรย่อ 
จ ำนวน

สถำนศึกษำ 
นักเรียน/
นักศึกษำ 

ห้องเรียน 
ครู/

บุคลำกร 
1 กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) 

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

สพฐ. 277 65,238 3,243 4,692 

1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

สช. 10 10,817 347 409 

1.3 ส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สศศ. 1 268 17 50 
1.4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ. 6 6,120 95 223 
1.6 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
กศน. 9 7,960 n/a 149 

รวมสังกัด ศธ. 303 90,403 3,702 5,523 
2. ส่วนรำชกำรอื่น 

2.1 กระทรวงมหาดไทย มท. 18 10,920 501 561 

2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ สตช. 8 894 71 88 

2.3 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พศ. 1 33 3 9 
2.4 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย

และนวัตกรรม 
อว. 4 1,830 61 126 

รวมสังกัดส่วนรำชกำรอ่ืน 31 13,667 636 784 
รวมทุกสังกัด  334 104,080 4,338 6,307 

 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 

   จังหวัดสระแก้ว มีสถานศึกษาทั้งหมด จ านวน 334 แห่ง  มีนักเรียน-นักศึกษา ทั้งหมดจ านวน 
104,080 คน  มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด จ านวน  6,307 คน  อยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ กระทรวงมหาดไทย และน้อยที่สุด คือ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
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ตารางที่ 9 จ านวนสถานศึกษา นักเรียน-นักศึกษา ห้องเรียน และครู/บุคลากร จ าแนกตามสังกัด/หน่วยงานในพื้นท่ี 

ที ่ สังกัด / หน่วยงำนในพื้นที่ 
จ ำนวน 

สถำนศึกษำ 
นักเรียน/
นักศึกษำ 

ห้องเรียน 
ครู/

บุคลำกร 
1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 278 65,506 4,246 4,742 
 1.1 สพป.สก 1 145 29,335 1,598 1,998 
 1.2 สพป.สก 2 118 21,613 1,188 1,727 
 1.3 สพม.7 14 14,290 457 967 
 1.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระแก้ว 1 268 17 50 

2 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 10 10,817 347 409 
 2.1 เอกชน (ในระบบ) 10 10,817 347 409 

3 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 8 894 71 88 
 3.1 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 12 8 894 71 88 

4 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 1 33 3 9 
 4.1 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว 1 33 3 9 

5 กระทรวงมหำดไทย  18 10,920 501 561 
 5.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 11 5,921 337 357 
 5.2 เทศบาลเมืองสระแก้ว 2 736 31 42 
 5.3 เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น 2 2,026 59 72 
 5.4 เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 2 2,069 64 80 
 5.5 เทศบาลต าบลฟากห้วย 1 168 10 10 

6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 6 6,120 95 223 
 6.1 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น 1 1,875 50 53 
 6.2 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 1 3,344 n/a 95 
 6.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 1 368 29 31 
 6.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีไฮเทคสระแก้ว 1 234 n/a 18 
 6.5 วิทยาลัยเทคโนโลยีสระแก้ว 1 190 16 12 
 6.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศ 1 109 n/a 14 

7 กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

4 1,830 61 126 

 7.1 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 1 1,332 36 84 
 7.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์สระแก้ว 
1 229 8 17 
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ที ่ สังกัด / หน่วยงำนในพื้นที่ 
จ ำนวน 

สถำนศึกษำ 
นักเรียน/
นักศึกษำ 

ห้องเรียน 
ครู/

บุคลำกร 
 7.3 วิทยาลัยโพธิวชิชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์

วิโรฒ 
1 31 1 13 

 7.4 วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 1 238 16 13 

8 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว 

9 7,960 n/a 149 

รวม 334 104,080 4,338 6,307 
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ตารางที่ 10 จ านวนนักเรียน- นักศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ที ่ สังกัด ก่อนประถม ประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำ

ตอนต้น 
มัธยมศึกษำ   
ตอนปลำย 

อำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ 
รวม 

 

1 สพป.สก 1 6,229 19,528 3,578 - - - 29,335 
2 สพป.สก 2 4,726 14,211 2,676 - - - 21,613 

3 สพม.7 - - 7,507 6,632 151 - 14,290 

4 สช. 2,897 5,841 1,941 138 - - 10,817 

5 สศศ. 268 - - - - - 268 

6 พศ. - - 33 - - - 33 

7 ตชด.12 258 636 - - - - 894 

8 อบจ.สระแก้ว 150 315 3,286 2,170 - - 5,921 

9 ทม.สระแก้ว 142 412 182 - - - 736 

10 ทม.วังน้ าเย็น 311 1,119 392 204 - - 2,026 
11 ทม.อรัญญประเทศ 541 1,014 514 - - - 2,069 

12 ทต.ฟากห้วย 109 59 - - - - 168 

13 สอศ. - - - - 6,085 35 6,120 

14 กศน. - 374 3,139 4,447 - - 7,960 

15 อว. - - - - - 1,830 1,830 
รวม 15,631 43,509 23,248 13,591 6,236 1,865 104,080 
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ตารางที่ 11 จ านวนสถานศึกษา จ าแนกตามสังกัด และ อ าเภอ 
 

อ ำเภอ เมือง
สระแก้ว 

คลองหำด วังน้ ำเย็น เขำฉกรรจ ์ วังสมบูรณ์ ตำพระยำ วัฒนำนคร 
อรัญ

ประเทศ 
โคกสูง 

รวม 
 สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้วเขต 1 

57 22 24 24 18 - - - - 145 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 2 

- - - - - 28 42 34 14 118 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 7 

2 1 2 - 2 3 1 2 1 14 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

3 - 1 1 - 1 - 4 - 10 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระแก้ว 1 - - - - - - - - 1 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว - - - - - 1 - - - 1 
กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 12 - 1 1 1 3 - - 2 - 8 
องค์การบริการส่วนจังหวัดสระแก้ว 2 1 - 2 - - 5 1 - 11 
เทศบาลเมืองสระแก้ว 2 - - - - - - - - 2 
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ - - - - - - - 2 - 2 
เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น - - 2 - - - - - - 2 
เทศบาลต าบลฟากห้วย - - - - - - - 1 - 1 
อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว 2 - 1 - - - 1 2 - 6 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

2 - - - - - 2 - - 4 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

รวม 72 26 32 29 24 64 52 49 16 334 
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ตารางที่ 12  จ านวนนักเรียน-นักศึกษา จ าแนกตามสังกัด และ อ าเภอ  
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ตารางที่ 13 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามสังกัด และอ าเภอ 
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แผนภูมิที่ 3 อัตราส่วนร้อยละของนักเรียนสายสามัญต่อนักเรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560-2562 

 

 

นกัเรยีนอาชีวศกึษา 

นกัเรยีนสามญั 

0

20

40

60

80

2560 2561 2562
นักเรียนอาชีวศึกษา 22.91 33.31 33.41

นักเรียนสามัญ 77.09 66.69 66.58
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  ข้อมูลด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ  

ตารางที่ 14 ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ของนักเรียนในจังหวัด    
                สระแก้วปีการศึกษา 2561 

ระดับชั้น จ ำนวน ร้อยละ 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 6,029 100.00 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (4,655) (77.21) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (869) (14.41) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (429 (7.12) 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (76) (1.26) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 5,500 100.00 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) (2,094) (38.07) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) (1,632) (29.67) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (522) (9.49) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1,249) (22.71) 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (3) (0.05) 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 2,736 100.00 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) (1,969) (71.97) 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (48) (2.44) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (719) (26.27) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1  ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที่เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติจ าแนกตามสังกัด 

แผนภาพที่ 2 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ที่เข้ารับการทดสอบระดับชาติจ าแนกตามสังกัด 
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ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 จังหวัดสระแก้ว 
ระดับ ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 
ประเทศ 55.90 * 39.24 37.50 39.93 43.14 
กระทรวงศึกษำธกิำร 56.02 * 39.40 37.80 40.09 43.33 
ศธภ.9 56.71 * 39.97 37.59 39.90 43.54 
ศธจ. สระแก้ว 54.49 * 35.66 35.22 38.44 40.95 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ  

53.93 * 33.51 34.40 37.90 39.94 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิ
กำรศึกษำเอกชน 

58.33 * 47.17 40.13 41.32 46.74 
กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น 54.31 * 36.33 35.00 39.31 41.24 
กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวน
ชำยแดน 

46.18 * 31.61 30.40 33.82 35.50 

*ไม่มีกำรจัดสอบในกลุ่มสำระดังกล่ำว 

  จากตารางที่ 15 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาในจังหวัดสระแก้ว มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่ า
ระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ เมื่อพิจารณารายสังกัด ได้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน พบว่ามีความ
สอดคล้องกับภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว ยกเว้นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ   ส่วนโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวน ชายแดนมีค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานต่ ากว่าโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ ในจังหวัดสระแก้ว 

แผนภาพที่ 3 ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ที่เข้ารับการทดสอบการศึกษาระดับชาติจ าแนกตามสังกัด 
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ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน 
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดสระแก้ว 
 
ระดับ  ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 

ประเทศ 54.42 * 29.45 30.04 36.10 37.50 

กระทรวงศึกษำธกิำร 54.93   29.75 30.48 36.42 37.90 

ศธภ.9 54.29 * 29.23 29.09 35.43 37.01 

ศธจ. สระแก้ว 51.46   26.99 26.95 34.25 34.91 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ 

53.69 * 27.49 28.06 34.92 36.04 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 

49.28 * 25.80 25.19 33.31 33.40 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิ
กำรศึกษำเอกชน 

57.3 * 30.57 32.64 38.08 39.65 

กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่น 48.21 * 26.22 25.05 32.8 33.07 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติ 

28.00 * 28.00 16.00 18.67 22.67 

*ไม่มีการจัดสอบในกลุ่มสาระดังกล่าว 

 จากตารางที่ 16 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาในจังหวัดสระแก้ว มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  
เมื่อพิจารณารายสังกัด ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  และสังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น พบว่ามีความสอดคล้องกับภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว ยกเว้นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ส่วนโรงเรียนสังกัดส านัก งานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาแห่งชาติมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานต่ ากว่าโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ 
ในจังหวัดสระแก้ว 
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ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียน 
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดสระแก้ว 

ระดับ  ภำษำไทย สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เฉลี่ย 
ประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 

กระทรวงศึกษาธิการ 47.84 35.37 31.89 31.28 30.77 35.43 
 ศธภ.9 48.08 35.35 32.5 31.79 30.57 35.66 

จังหวัดสระแก้ว 44.13 33.59 26.68 24.86 28.7 31.59 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 45.36 33.94 27.36 25.62 29.29 32.31 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 48.22 33.24 32.73 26.38 26.75 33.46 

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 40.48 32.66 24.41 22.68 27.22 29.49 

 
 จากตารางที่ 17 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 

2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาในจังหวัดสระแก้ว มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  
เมื่อพิจารณารายสังกัด ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดกรมการส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบว่ามีความสอดคล้องกับ
ภาพรวม ยกเว้นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีค่าเฉลี่ยในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับประเทศ 
 
   กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนของจังหวัด
สระแก้ว ปีกำรศึกษำ 2558-2561 
  ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนของจังหวัด                
สระแก้ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2558-2561 

  จากตารางที่ 18 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของ
นักเรียนจังหวัดสระแก้ว พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2561 พบว่าค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้งสี่ปีการศึกษา   และเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยของกลุ่มสาระที่จัดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับ
ภาพรวม 
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ตารางที่ 18  เปรียบค่าเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561  
                 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 

กลุ่มสาระ 
2558 2559 2560 2561 

ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด 
ภาษาไทย 49.33 47.54 52.98 51.12 46.58 44.45 55.9 54.49 

สังคมศึกษา 49.18 47.07 46.68 44.12 * * * * 

ภาษาอังกฤษ 40.31 34.75 34.59 29.79 36.34 31.77 39.24 35.66 

คณิตศาสตร ์ 43.47 39.15 40.47 36.9 37.12 34.00 37.5 35.22 

วิทยาศาสตร ์ 42.59 40.22 41.22 39.16 39.12 37.28 39.93 38.44 

เฉลี่ย 44.98 41.75 43.19 40.22 39.79 36.88 43.14 40.95 

*ไม่มีการจัดสอบในกลุ่มสาระดังกล่าว 

 

แผนภาพที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดสระแก้ว    
                 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558-2561 
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เฉลี่ยประเทศ เฉลี่ยจงัหวดั 

    ผลกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนของจังหวัด
สระแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2558-2561 

  จากตารางที่ 19 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ของนักเรียนจังหวัดสระแก้วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสระแก้ว พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระดับ 
ประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2561 พบว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งสี่ปีการศึกษา และเม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระที่จัดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับภาพรวม  

ตารางที่ 19  เปรียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561   
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระ 
2558 2559 2560 2561 

ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด 

ภาษาไทย 42.64 41.40 46.36 44.31 48.29 45.96 54.42 51.46 

สังคมศึกษา 46.24 44.76 49.00 47.40 * * * * 
ภาษาอังกฤษ 30.54 27.72 31.80 28.78 30.45 28.04 29.45 26.99 

คณิตศาสตร ์ 32.40 29.51 29.31 26.09 26.30 23.61 30.04 26.95 
วิทยาศาสตร ์ 37.63 35.45 34.99 33.38 32.28 30.83 36.10 34.25 

เฉลี่ย 37.89 35.77 38.29 35.99 34.33 32.11 37.50 34.91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของจังหวัด   
                  สระแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558-2561 
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   กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนของจังหวัด
สระแก้วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2558-2561 

 จากตาราง 19 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของ
นักเรียนจังหวัดสระแก้วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสระแก้ว พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2561 พบว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งสี่ปีการศึกษา และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มสาระที่จัดสอบ พบว่ามีความสอดคล้องกับภาพรวม  

ตารางที่ 19  เปรียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561   
                ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 6 

กลุ่มสาระ 
2558 2559 2560 2561 

ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด ประเทศ จังหวัด 
ภาษาไทย 49.36 45.03 52.29 48.16 49.25 45.65 47.31 44.13 
สังคมศึกษา 39.71 37.93 35.89 34.16 34.70 32.46 35.16 33.59 

ภาษาอังกฤษ 24.98 21.01 27.76 23.46 28.31 23.31 31.41 26.68 

คณิตศาสตร ์ 26.59 22.78 24.88 20.85 24.53 19.82 30.72 24.86 
วิทยาศาสตร ์ 33.40 31.61 31.62 29.97 29.37 26.96 30.51 28.70 

เฉลี่ย 34.81 31.67 34.49 31.32 33.23 29.64 35.02 31.59 

แผนภาพที่ 6 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของจังหวัด   
                  สระแก้ว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558-2561 
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เฉลี่ยประเทศ เฉลี่ยจงัหวดั 
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   กำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำนของจังหวัด
สระแก้ว ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2560-2561 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 6 ของจังหวัดสระแก้ว ระหว่างปีการศึกษา 2560 -2561  พบว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการ ศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   ในปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระ โดยกลุ่มสาระที่ผลต่างของค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือกลุ่มสาระภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +10.04 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
+3.89  และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ม ีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนใกล้เคียงกัน + 1.22 และ +1.16 
ตามล าดับ 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 
2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระ โดย
กลุ่มสาระท่ีผลต่างค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กลุ่มสาระภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +5.50  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ม ีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นใกล้เคียงกัน + 3.34 และ +3.42  ตามล าดับ ยกเว้นกลุ่มสาระภาษา 
อังกฤษ มีค่าเฉลี่ยลดลง -1.05     เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 
2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระ โดย
กลุ่มสาระที่ผลต่างค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +5.04  รองลงมาได้แก่ กลุ่ม
สาระภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น +3.37 และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมม ีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นใกล้เคียงกัน + 1.74  และ 1.13 ตามล าดับ ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาไทยมีค่าเฉลี่ย
ลดลง -1.52 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560  
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    การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานจังหวัดสระแก้ว
ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 
ภาษาไทย 45.65 44.13 -1.52 
สังคมฯ 32.46 33.59 +1.13 
อังกฤษ 23.31 26.68 +3.37 
คณิตศาสตร์ 19.82 24.86 +5.04 
วิทยาศาสตร์ 26.96 28.70 +1.74 

 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว  

พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาในจังหวัดสระแก้ว มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ  
เมื่อพิจารณารายสังกัด ได้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  
และสังกัดส านักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา พบว่ามีความสอดคล้องกับภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว ยกเว้น
โรงเรียนในสังกัดสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่ม
สาระ ส่วนโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีค่าเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานต่ ากว่าโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ ในจังหวัดสระแก้ว 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ เมื่อพิจารณารายสังกัด ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดส านักงานคณะ 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
สาระ ปีการศึกษา 2560  ปีการศึกษา 2561 ผลต่างค่าเฉลี่ย 
ภาษาไทย 44.45 54.49 +10.04 
สังคมฯ * *  
อังกฤษ 31.77 35.66 +3.89 
คณิตศาสตร์ 34.00 35.22 +1.22 
วิทยาศาสตร์ 37.28 38.44 +1.16 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ภาษาไทย 45.96 51.46 +5.50 
สังคมฯ * *  
อังกฤษ 28.04 26.99 -1.05 
คณิตศาสตร์ 23.61 26.95 +3.34 
วิทยาศาสตร์ 30.83 34.25 +3.42 
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กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบว่า มีความสอดคล้องกับภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว ยกเว้น โรงเรียน 
ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนที่มีค่ำเฉลี่ยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  
และภำษำอังกฤษสูงกว่ำระดับประเทศ 
  

1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดสระแก้ว  
ปีการศึกษา 2558-2561 พบว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนทั้ง 3 
ระดับ คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ ากว่าระดับ ประเทศทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 4 ปีการศึกษา และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มสาระที่จัดสอบ พบว่ามีความสอดคล้อง
กับภาพรวม 

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดสระแก้ว  

ระหว่างปีการศึกษา 2560-2561 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 
2560    ทุกกลุม่สาระ โดยกลุม่สาระทีผ่ลต่างค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กลุ่มสาระภาษาไทย ยกเว้นค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยลดลง -1.05 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2561 สูง
กว่าค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระ โดยกลุ่มสาระที่
ผลต่างค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมม  ีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นใกล้เคียงกัน ยกเว้นกลุ่มสาระ
ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 

3. นักเรียนที่มีคะแนนผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเต็ม 100 คะแนนของจังหวัดสระแก้ว จากผล 

การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีนักเรียนที่ก าลังศึกษาในจังหวัดสระแก้วที่มีคะแนน
สอบเต็ม 100 คะแนน จ านวนทั้งหมด 16 คน ในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์กลุ่ม
ภาษาอังกฤษนักเรียนที่ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ ศึกษา  
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100คะแนน ใน
กลุ่มคณิตศาสตร์ทั้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนสังกัด
หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว  
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 ผลกำรทดสอบชำติ กำรศึกษำนอกระบบของของโรงเรียน (N-NET) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
จังหวัดสระแก้ว ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558-2562 

รหัส 
ปีกำรศึกษำ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1/2558 2/2558 1/2559 2/2559 1/2560 2/2560 1/2561 2/2561 1/2562 

สำระ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย ค่ำเฉลี่ย 

ระดับประถมศึกษำ   

401 ทักษะการเรียนรู้ 45.73 37.88 37.39 37.21 43.22 41.11 42.75 50.61 41.11 

402 ความรู้พื้นฐาน 38.97 33.00 38.39 31.84 32.80 33.77 35.15 37.98 33.77 

403 การประกอบอาชีพ 41.35 43.48 51.45 37.33 45.29 43.41 47.06 45.00 43.41 

404 ทักษะการด าเนินชีวิต 50.10 47.50 56.67 58.37 55.52 56.03 53.73 52.42 56.03 

405 การพัฒนาสังคม 52.19 46.89 45.65 37.98 48.85 45.87 41.37 48.43 45.87 

  
ค่ำเฉลี่ย 45.67 41.75 45.91 40.55 45.14 44.04 44.01 46.89 44.04 
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  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ กำรศึกษำนอกระบบของของโรงเรียน (N-NET) ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำ 
ตำมอัธยำศัยจังหวัดสระแก้ว ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558-2562 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 

411 ทักษะการเรียนรู้ 45.36 44.53 42.00 39.51 38.13 37.45 37.72 46.90 42.93 

412 ความรู้พื้นฐาน 32.96 32.67 32.13 30.66 29.78 30.49 34.60 32.07 34.45 

413 การประกอบอาชีพ 44.98 36.16 41.58 43.24 47.62 40.87 49.04 41.37 40.29 

414 ทักษะการด าเนินชีวิต 47.60 47.30 46.34 49.03 46.44 49.86 47.65 47.02 50.25 

415 การพัฒนาสังคม 42.74 39.94 39.82 37.08 36.42 36.25 37.86 39.95 33.90 

ค่ำเฉลี่ย 42.73 40.12 40.37 39.90 39.68 39.98 41.37 41.46 40.36 

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

421 ทักษะการเรียนรู้ 34.64 33.78 42.08 38.80 33.97 36.82 38.02 45.26 36.68 

422 ความรู้พื้นฐาน 28.29 27.50 29.23 32.55 27.01 26.94 26.45 30.2 29.54 

423 การประกอบอาชีพ 31.36 35.66 27.36 25.70 36.86 42.42 46.32 41.67 42.28 

424 ทักษะการด าเนินชีวิต 43.61 41.09 37.87 33.27 41.03 42.06 42.80 41.67 35.06 

425 การพัฒนาสังคม 30.72 27.55 34.03 33.67 27.84 23.85 31.31 30.83 35.66 

ค่ำเฉลี่ย 33.72 33.12 34.11 32.80 33.34 34.42 36.98 37.93 35.84 

 


