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ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา 2564 ก 

ค ำน ำค ำน ำ  
  

 เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา  2564  ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา             
ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  สรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศและจัดท าเป็นดัชนีทางการศึกษา  เพ่ือเป็นข้อมูล                 
ที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนการพัฒนา ในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดฉะเชิงเทรา  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ขอขอบคุณหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงาน                       
ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการอนุเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษา  ท าให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  สามารถจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา  
2564  แล้วเสร็จสมบูรณ์  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารฉบับนี้จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร                 
จัดการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้บรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา   
แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาคและระดับจังหวัด  ต่อไป 
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ข ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

สำรบัญ 
                                                                             หน้ำ 
ค าน า                       ก 
บทสรุปผู้บริหาร ช 
ส่วนที่  1  บทน า 1 
          1.1 เหตุผลความจ าเป็น 1 
          1.2 วัตถุประสงค์ 1                  
          1.3 นิยามทางการศึกษา 1 
          1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 
          1.5 สถานที่ตั้งและช่องทางการติดต่อ 7                   
ส่วนที่  2  ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม การผลิตและพัฒนาก าลังคน 8 
          1. ด้านเศรษฐกิจ 8 
          2. ด้านสังคม 10 
    2.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 10 
    2.2  ลักษณะภูมิประเทศ 10 
    2.3  ข้อมูลการปกครอง / ประชากร 11 
         3. ด้านความต้องการผลิตและพัฒนาก าลังคน 16 
ส่วนที่  3  ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 23 
           3.1  ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 23 
           3.2  ข้อมูลคุณภาพทางการศึกษา 43 
        3.2.1  ด้านโอกาสทางการศึกษา 43 
       3.2.2  ด้านคุณภาพทางการศึกษา 45 
           3.2.3  ด้านประสิทธิภาพทางการศึกษา (Efficiency) 53 
       3.2.4  การตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) 56 
          3.3  ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 60 
คณะผู้จัดท า    62 

 
 
 
 
 



 
ค ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

สำรบัญตำรำง 

ตำรำงท่ี                                                                                                         หน้ำ 
 

 1  ตารางแสดงการแบ่งเขตการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา   11 

 2  ตารางรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน  ปี พ.ศ.2563    12 

 3  ตารางแสดงโครงสร้างประชากรของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปี พ.ศ.2556 - 2563 13 

    4  ตารางแสดงความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (Demand) ในอุตสาหกรรม กลุ่ม First S-Curve  

      ภาพรวม ปี 2560 - 2564  20 

    5  ตารางแสดงความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (Demand) ในอุตสาหกรรม กลุ่ม New S-Curve  

      ภาพรวม ปี 2560 - 2564  21 

 6  ตารางแสดงรายชื่อสถานศึกษาความรับผิดชอบใน 10 อุตสาหกรรม EEC ภาคตะวันออก 

     จังหวัดฉะเชิงเทรา  22 

 7  ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ห้องเรียน  ครูผู้สอน จ าแนกตามสังกัด 24 

 8  ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษา จ าแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2561 - 2564 25 

 9  ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  จ าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา 26 

 10  ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษา  จ าแนกรายอ าเภอ 26 

 11  ตารางแสดงจ านวนร้อยละของสถานศึกษา  จ าแนกตามสังกัด 27 

 12  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  นักศึกษา จ าแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2561 - 2564 28 

    13  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  นักศึกษา  จ าแนกตามประเภทการจัดการศึกษา 29 

 14  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน ประเภทสามัญศึกษา จ าแนกตามระดับชั้นการศึกษา   30 

    15  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา 31 

    16  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  นักศึกษา ประเภทอุดมศึกษา 31     

    17  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  นักศึกษา  จ าแนกรายอ าเภอ  ปีการศึกษา 2562 - 2564 32     

    18  ตารางแสดงจ านวนร้อยละของนักเรียน  นักศึกษา  จ าแนกตามสังกัด 33 

 19  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับชั้น  (ประเภทสามัญศึกษา) 34 

 

 



 
ง ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

ตำรำงท่ี                                                                                                         หน้ำ 

 20  ตารางแสดงสัดส่วนของผู้เรียน  จ าแนกตามระดับการศึกษา ของสถานศึกษา             
       รัฐบาลและเอกชน 35 

 21  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา  สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา   36 

 22  ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน  ห้องเรียน  ครูและเจ้าหน้าที่  สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา  36 

 23  ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน  สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  จ าแนกตามระดับการศึกษา  36 

 24  ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกตามระดับการศึกษา 37 

 25  ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  และจ านวนสถานศึกษาที่เปิดสอนแต่ละระดับชั้น   38 

 26  ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน  สังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา        
      จ าแนกตามประเภทความพิการและเพศ 39 

 27  ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน  สังกัดโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล        
      จ าแนกตามประเภทความพิการและเพศ 39 

 28  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  นักศึกษา  พิการ สังกัดอ่ืน  จ าแนกตามความพิการ 40 

    29  ตารางแสดงจ านวนร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา  ครูผู้สอน  จ าแนกตามสังกัด 41 

    30  ตารางแสดงจ านวนร้อยละของห้องเรียน  จ าแนกตามสังกัด 42 

    31  ตารางแสดงจ านวนร้อยละของผู้เรียนในระบบสถานศึกษาต่อประชากรแยกรายอายุ 43 

    32  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  นักศึกษา  ด้อยโอกาส  จ าแนกตามประเภทและสังกดั 44 

 33  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  ออกกลางคัน  จ าแนกตามประเภทและสังกัด 45 

 34  ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)                                  
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   
      ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 - 2563)                                                             46     

    35  ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET)                                
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูงปีที่  2      
  ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 - 2563)    48 

36  ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ  (N-NET)                  
  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ย้อนหลัง 3 ปี 49 

 
 



 
จ ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

ตำรำงท่ี                                                                                                         หน้ำ 

37  ตารางแสดงรายงานผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 51 

38  ตารางแสดงรายงานผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (National Test : NT) 52 

39  ตารางแสดงสัดส่วนนักเรียน  นักศึกษาต่อห้องเรียน  จ าแนกตามสังกัด 53 

40  ตารางแสดงสัดส่วนนักเรียน  นักศึกษาต่อครูผู้สอน  จ าแนกตามสังกัด 54 

41  ตารางแสดงจ านวนและค่าร้อยละของโรงเรียนขยายโอกาส (สพฐ.)  จ าแนกตามสังกัด 55 

42  ตารางแสดงข้อมูลจ านวนสถานศึกษา  จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาและสังกัด 56 

43  ตารางแสดงอัตราการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า                
  ปีการศึกษา 2562 – 2564 56 

44  ตารางแสดงอัตราการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา 2562 - 2564 57 

45  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  นักศึกษา  สังกัดอาชีวศึกษา  จ าแนกตามระดับการศึกษา              
 (รัฐบาลและเอกชน) 57 

46  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  นักศึกษา  สังกัดอาชีวศึกษา  จ าแนกตามสถานศึกษา            
 และระดับชั้น  (รัฐบาล) 58 

47  ตารางแสดงจ านวนนักเรียน  นักศึกษา  สังกัดอาขีวศึกษา  จ าแนกตามสถานศึกษา       
 และระดับชั้น  (เอกชน) 58 

48  ตารางเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน  นักศึกษา  ประเภทอาชีวศึกษา   ในสถานศึกษา  
 ของรัฐบาลและเอกชน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 59 

49  ตารางแสดงข้อมูลนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์       
 วิจัยและนวัตกรรม 59 

50  ตารางแสดงข้อมูลปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
     ปี 2560 - 2563 60 

 

 

 

 



 
ฉ ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

สำรบัญแผนภูม ิ

แผนภูมิที่ หน้า 
             1  แสดงความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (Demand) ในอุตสาหกรรม กลุ่ม First S-Curve  
          ภาพรวม ปี 2560 - 2564    20 

        2   แสดงความต้องการแรงงานอาชีวศึกษา (Demand) ในอุตสาหกรรม กลุ่ม New S-Curve  

          ภาพรวม ปี 2560 - 2564    21        
        3   แสดงจ านวนสถานศึกษา  จ าแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2561 -2564   26 
         4   แสดงจ านวนสถานศึกษา  ทุกสังกัด  จ าแนกรายอ าเภอ         27 

       5   เปรียบเทียบร้อยละของสถานศึกษา  จ าแนกตามสังกัด 28 
        6   แสดงจ านวนนักเรียน  นักศึกษา จ าแนกตามสังกัด  ปีการศึกษา 2561 -2564   29 

       7   แสดงจ านวนนักเรียน / นักศึกษา  ทุกสังกัด  จ าแนกรายอ าเภอ  32 
       8  เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียน / นักศึกษา  จ าแนกตามสังกัด 33 
       9  แสดงสัดส่วนของผู้เรียน  จ าแนกตามระดับการศึกษาในสถานศึกษา                                       

 ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน                                                               35 
       10  เปรียบเทียบร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอน  จ าแนกตามสังกัด 41 
       11  เปรียบเทียบร้อยละของห้องเรียน  จ าแนกตามสังกัด 42 
       12  แสดงจ านวนของผู้เรียนในระบบสถานศึกษาต่อประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา 44 
       13  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  47  
       14  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  47  
       15  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  47  
       16  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET) 
 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    48 
       17  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (N-NET) 
 ระดับประถมศึกษา  ครั้งที่  2 49  
       18  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (N-NET) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ครั้งที่  2 50 
       19  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (N-NET) 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่  2 50 

 
 
 



 
ช ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

บทสรุปผู้บริหำร 

            สารสนเทศทางการศึกษา  เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น                 
เพราะข้อมูลและสารสนเทศเป็นหัวใจส าคัญต่อการก าหนดนโยบาย การวางแผน และการพัฒนาการศึกษา  
ตลอดจนการควบคุม ติดตาม และประเมินผล แผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ดังนั้น  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  จึงได้ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ                      
ทางการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ปีการศึกษา  2564  ดังนี้ 

1. กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) 
 1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
   1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1 

 2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2 
 3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 
 4)  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 5)  โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 

1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

  1) อาชีวศึกษาภาครัฐ 
    2) อาชีวศึกษาภาคเอกชน 

      1.4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา    
 (กศน.) 
 2.  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 
                    1) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
           2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                    3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

3. กระทรวงมหำดไทย (มท.) กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ 
3.1  ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.2  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1)  โรงเรียนช าป่างามวิทยาคม 
2)  โรงเรียนวัดสัมปทวน 

3.3  โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
1)  โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้  (สุตสุนทร) 
 2)  โรงเรียนเทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร  (น้อย อาจารยางกูร) 
 3)  โรงเรียนเทศบาล 1  วัดแจ้ง 
 4)  โรงเรียนเทศบาล  2 วัดโพธิ์ 
 5)  โรงเรียนเทศบาล 1 บางวัว 
 6)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ 
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 7)  โรงเรียนเทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 
 8)  โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง 

      3.4  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1)  โรงเรียนบ้านหนองโสน 
  2)  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลหมอนทอง   
  3)  โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉิมพลี 

4. ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (พศ.)  
          1)  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
          2)  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 
          3)  โรงเรียนวิจิตรธรรมวิทยา 

5.  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ตร.) 
         1)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว 
         2)  โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน 

ทั้งนี้  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา    
ของจังหวัดฉะเชิงเทราออกเป็น  2  ด้าน  ดังนี้  

1. ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ  

  เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศที่ เกี่ยวกับจ านวนข้อมูล พ้ืนฐานด้านการศึกษา                
ของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 1.1. จ ำนวนสถำนศึกษำ   
      จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีสถานศึกษาในพื้นที่  จ านวน  638  แห่ง  โดยส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีสถานศึกษาในสังกัดมากที่สุด จ านวน  314  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 49.22  และหน่วยงาน
ทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาน้อยที่สุด  ได้แก่  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  2  แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ  0.31 

 1.2 จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ   
 จ าแนกตามหน่วยงานทางการศึกษา  สรุปได้ดังนี้  มีนักเรียน/นักศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

รวมทั้งสิ้น  141,947  คน  พบว่าส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีนักเรียนมากที่สุดจ านวน  
83,512 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.83  รองลงมา ได้แก่  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน                    
มีนักเรียนจ านวน  17,879  คน  คิดเป็นร้อยละ 12.60  และหน่วยงานทางการศึกษา ที่มีนักเรียนน้อยที่สุด  ได้แก่  
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีนักเรียนจ านวน  248  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.17 

 1.3 จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ครูผู้สอน  
      จ าแนกตามหน่วยงานทางการศึกษา  สรุปได้ดังนี้  มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา/ ครูผู้สอน 

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา  รวมทั้งสิ้น  7,273  คน  พบว่าสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน   มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา/ ครูผู้สอนมากที่สุด  4,746  คน  คิดเป็นร้อยละ  65.26  รองลงมา  
ได้แก่  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา/ ครูผู้สอน  943  คน  
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คิดเป็นร้อยละ 12.97  และหน่วยงานทางการศึกษาที่มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา/ ครูผู้สอนน้อยที่สุด  ได้แก่  
สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  จ านวน  33  คน   คิดเป็นร้อยละ 0.45 

 1.4 จ ำนวนห้องเรียน  
     สถานศึ กษ าในจั งห วัดฉะ เชิ ง เท รา   มี การจั ดห้ องเรี ยน   จ านวน   5 ,278   ห้ อ ง                           

พบว่า สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน   มีการจัดห้องเรียนมากที่ สุด                      
จ านวน  3,887 ห้อง  คิดเป็นร้อยละ 73.65  รองลงมาคือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
จ านวน  603 ห้อง  คิดเป็นร้อยละ 11.42  และหน่วยงานทางการศึกษาที่มี การจัดห้องเรียนน้อยที่สุด                       
คือ สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จ านวน  18  ห้อง  คิดเป็นร้อยละ 0.34 

2. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ 
      1) ระดับปฐมวัย  
        การเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย และอนุบาล 1 - 3  พบว่า  มีการเตรียมความพร้อม                 

ให้เด็กช่วงอายุ 2-5 ปี   ร้อยละ  82.45   (จ านวนเด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อม 26,208 คน เปรียบเทียบ                 
จากประชากรตาม  ทร. 14  อายุ 2 - 5 ปี จ านวน  31,788 คน) รวมนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

      2) ระดับประถมศึกษำ  
       มี การจั ดการศึ กษ าให้ แก่ ป ระชากรวั ย เรี ยน เข้ ารั บ การศึ กษ า ระดั บป ระถมศึ กษ า                               

(ชั้ น ป ระถม ศึ กษ าปี ที่  1  –  ชั้ น ป ระถมศึ กษ าปี ที่   6 )  ร้ อ ยล ะ 103   (จ าน วน ป ระช ากรวั ย เรี ย น                        
เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษา  จ านวน  53 ,990  คน  เปรียบเทียบจากประชากรตาม  ทร.14                        
อายุ  6 – 11 ปี  จ านวน  52,399  คน) โดยแยกเป็นการศึกษาในระบบ จ านวน   53,649   คน การศึกษา                  
นอกระบบ จ านวน  341  คน 

   3)  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  
         มีการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียน เข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                    

(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ  105  (จ านวนประชากรวัยเรียนเข้ารับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  27,587  คน  เปรียบเทียบจากประชากรตาม ทร.14  อายุ 12 - 14 ปี  
จ านวน 26,170 คน) แยกเป็นการศึกษาในระบบ จ านวน 25,364 คน นอกระบบ จ านวน 2,223 คน 

  4)  ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 
       มีการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า  (สายสามัญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และสายอาชีพ  ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่  1 - 3)                         
ร้อยละ  89.85     (จ านวนประชากรวัยเรียนเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   24,133  คน เปรียบเทียบ                        
จากประชากรตาม  ทร.14  อายุ 15 - 17 ปี  จ านวน  26,859  คน) โดยแยกเป็นการศึกษาในระบบ จ านวน 
20,963   คน นอกระบบ จ านวน  3,170  คน 

 5)  ระดับอุดมศึกษำ 
       มีการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนเข้ารับการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา (อุดมศึกษา                         

ปีที่ 1 – 5  และสายอาชีพ  ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีที่  1 - 2)  ร้อยละ  21.54  (จ านวนประชากร                
วัยเรียนเข้ารับการศึกษา  9,602  คน  เปรียบเทียบจากประชากรตาม  ทร. 14  อายุ   18  -  22  ปี                      
จ านวน  44,574  คน) 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

1.1  เหตุผลควำมจ ำเป็น 

 จากนโยบายของรัฐบาลที่จะเชื่อมโยงข้อมูลด้านการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาให้สามารถเชื่อมโยง
และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว  โดยไม่เสียเวลาในการสืบค้นขอข้อมูลจากทุกหน่วยงาน  ทุกสังกัด  ฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษา จึงเป็นภารกิจของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ที่ต้องรวบรวม ประสานการจัดเก็บจากหน่วยงาน
การศึกษาในจังหวัด  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการศึกษาที่ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  เชื่อถือได้และ
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศของทุกระดับการศึกษาในพ้ืนที่ให้เป็นเอกภาพ  สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายในการพัฒนาการศึกษาอย่างถูกต้อง  ตามบริบทพ้ืนที่แต่ละแห่ง  ส่งผลต่อการขับเคลื่อน
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ยกระดับคุณภาพการศึกษา  และสามารถตอบสนองต่อนโยบายในการพัฒนาประเทศ  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาในปัจจุบัน   

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  เห็นถึงความส าคัญในการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ทางการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษา                  
ของหน่วยงานการศึกษา  สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา  แล้วสรุปจัดท าเป็นรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และน าไปใช้ในการตัดสินใจเชิงบริหารของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน              
ในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  หรือวางแผนในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ให้ตรงความต้องการ
ผลิตพัฒนาก าลังคนรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (EEC)  

1.2 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา                    
เขา้ด้วยกันให้เป็นระบบ สะดวก และรวดเร็วต่อการน าไปใช้ 
 2. เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
ตัดสินใจ ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและแผนปฏิบัติราชการ                             
 3. เพ่ือให้บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ที่สนองต่อความต้องการ      
ใช้ข้อมูลด้านการศึกษาของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 
 
1.3  นิยำมทำงกำรศึกษำ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   หมายถึง   การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา  ซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ระดับ  คือ                          
ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา 

           ระดับก่อนประถมศึกษำ  หมายถึง  การศึกษาในประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และชั้นเด็กเล็ก                       
โดยมีระยะเวลาเรียน  1  ปี  และการจัดการศึกษาประเภทอนุบาล  มี  2  หลักสูตร  คือ อนุบาลหลักสูตร         
2  ปี  และหลักสูตร   3  ปี  ในการรวมอนุบาลหลักสูตร  2  ปี และหลักสูตร  3  ปี  ได้รวมชั้นอนุบาล  1                  
ของหลักสูตร  2  ปี  กับชั้นอนุบาล  2  หลักสูตร  3  ปี  ไว้ในช่องชั้นอนุบาล  2  และรวมชั้นอนุบาล   2                    
ของหลักสูตร  2  ปี  กับชั้นอนุบาล  3  ของหลักสูตร  3  ปี   ไว้ในช่องรวมชั้นอนุบาล  3 
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          ระดับประถมศึกษำ  หมายถึง  การศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถข้ันพ้ืนฐาน                                
ในเวลาเรียน  6  ปี 

          ระดับมัธยมศึกษำ  หมายถึง  การศึกษาหลังระดับประถมศึกษา  ซึ่งแบ่งออกเป็น  2  ช่วงตอน                      
คือ มัธยมศึกษาตอนต้น ที่จัดท าโดยกรมศิลปากรเทียบเท่าชั้น ม. 3  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็น  2  ประเภท 
คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ  คือ  ชั้น ม.4  ถึง ม. 6  และประเภทอาชีวศึกษา คือ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นกลาง  หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปะ              
ชั้นกลาง 

         กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  หมายถึง  การศึกษาหลังระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งได้แก่  หลักสูตร
อนุปริญญา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง ประกาศนียบัตร             
ศิลปชั้นสูง  ระดับปริญญาตรี  และรวมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง  (ปทส.)  และระดับ                
สูงกว่าปริญญาตรี  ได้แก่  ประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโท  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก 

         กำรศึกษำของสงฆ์  หมายถึง   การศึกษาของสงฆ์  ที่จัดโดยหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล                       
ของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ส านักนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  กองพุทธศาสนาศึกษา  ฝ่ายการศึกษา                    
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาและธรรมบาลี  และสถาบันในก ากับของส านักงานคณะกรรมการ                    
การอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  คือ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย                   
มหามกุฎราชวิทยาลัย 

        กำรศึกษำนอกระบบ  หมายถึง  การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการ
จัดการศึกษา  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดและประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษา 
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา  และความต้องการของบุคคล                  
แต่ละกลุ่มตัวอย่าง  

          นักเรียน/ผู้เรียน  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา                              
ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และที่เทียบเท่า                               
ทั้งนี้รวมถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

 นักศึกษำ  หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 ผู้เข้ำใหม่  หมายถึง  นักเรียน/ผู้เรียน/ผู้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมใหม่ในชั้นปีที่ 1                               
ของระดับการศึกษา/หลักสูตร ที่เข้าศึกษา 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  หมายถึง  นักเรียน /ผู้เรียน/นักศึกษา ที่ฝึกอบรมครบตามหลักสูตร และผ่านเกณฑ์
การวัดผลที่ก าหนดไว้ของแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา 

 สถำนศึกษำ   หมายถึง   สถานที่ ที่ตั้งขึ้นเพ่ือให้การศึกษาและฝึกอบรมซึ่งสถานศึกษามีชื่อเรียก                  
ต่าง ๆ  กัน  เช่น  โรงเรียน  สถาบัน  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ศูนย์/ส านักนักเรียน  เป็นต้น 

 ที่มา : เว็บไซต์ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  www.one.go.th/index.php/page/category/CNT0000145 
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1.4  ข้อมูลเกี่ยวกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

วิสัยทัศน์  
          จากแนวคิดการจัดการศึกษา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)                
ไว้ดังนี้ 
 “ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำเป็นองค์กรหลักในกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ              
ให้มีคุณภำพโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน” 

วัฒนธรรมองค์กร 
 รู้รักสามัคคี  มีน้ าใจ  จิตอาสา  จิตบริการ  ธรรมาภิบาลคือหัวใจ 

พันธกิจ 
 1. ส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ทุกระดับ  ทุกประเภท ทุกสังกัด                    
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
 2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับ               
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่ วถึง                 
ตามศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เป้ำประสงค์รวม 
 1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรามีการบริหารและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ              
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ทุกสังกัด มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถแสวงหาความรู้และ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ    
 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ               
ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
 4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  

ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์รวมและค่ำเป้ำหมำย  
 1. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ฉะเชิงเทราอยู่ในระดับผ่านตามเกณฑ์ ITA  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2. ร้อยละ 50 ของนักเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 3. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษาเอกชนได้รับการพัฒนา สมรรถนะ
วิชาชีพ และน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 4. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ยุทธศำสตร์ 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
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 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์  และกลยุทธ์รำยประเด็นยุทธศำสตร์ 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และ
สมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องเหมาะสม
กับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่
ละบริบท  

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ
สถาบันหลักของชาติ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพด้วยศาสตร์พระราชาและ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 
3. บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                       
หรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงานและ
การแข่งขันของประเทศ 

1. ส่ งเสริมพัฒนาผู้ เรียนให้มีทั กษะตรงกับความต้องการ                 
ของตลาดแรงงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

2. ส่ งเสริมทั กษะการเรียนรู้ภ าษาคอมพิวเตอร์  (Coding)                 
และพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และการอาชีพรูปแบบใหม่ผ่านระบบดิจิทัล 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการ
บริหารและจัดการศึกษา  

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและ
สมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามี
สมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็ม
ศึกษา 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนากระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบผ่านประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 

3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต ที่เท่าทันและสามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
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 4. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการ
เรียนรู้รูปแบบ ใหม่และการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้เรียน 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

5. บูรณาการการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างหลักคิดและ
ทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิต
สาธารณะ ความเป็นพลเมือง 
6. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย ต่อยอดการ
เรียนรู้และการประกอบอาชีพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และเสมอ
ภาคด้วยรูปแบบทีห่ลากหลาย 

1. เพ่ิมและกระจายโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ในระบบ                   
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกพ้ืนที่และ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัลออนไลน์แบบ
เปิดที่เหมาะสมต่อการเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
1. หน่วยงาน/สถานศึกษามีกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนักและร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไว้ในสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 
1. หน่วยงานมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารและการบริการ  

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดและฐานข้อมูลกลาง                  
ด้านการศึกษาให้เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงกันเป็นปัจจุบัน และพร้อม
ต่อการใช้งาน 

3. สนับสนุนการพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา                        
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ให้มีประสิทธิภาพในการบูรณาการเชื่อมโยงทุกระดับ                        
และการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

4. ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยง              
ต่อการทุจริตในหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศำสตร์  ตัวช้ีวัด  และค่ำเป้ำหมำยรำยประเด็นยุทธศำสตร์ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
ตัวช้ีวัดรำยประเด็นยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย 
1. ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักและการ
ธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 50 

3. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่าน - เขียน 
ภาษาไทยได้   

ร้อยละ 85 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
มีความรู้ ทัศนคติท่ีถูกต้องเพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 80 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัดรำยประเด็นยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร                  
ด้านอาชีพ/ ด้านการเรียนรู้ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากข้ึน  

ร้อยละ 80 

6. ร้อยละของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถสื่อสารได้ถูกต้องมากขึ้น  

ร้อยละ 80 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
ตัวช้ีวัดรำยประเด็นยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย 
7. ร้อยละของนักเรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 50 

8. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอยู่ในระดับคุณภาพดีมากขึ้นไป 

ร้อยละ 80 

9. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละ 80 

10. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีความเป็นพลเมือง ร้อยละ 80 

11. ร้อยละของผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 80 
12. ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเอกชนมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 80 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
ตัวช้ีวัดรำยประเด็นยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย 
13. ร้อยละของผู้เรียนสังกัดโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเทียบกับเป้าหมาย 

 

ร้อยละ 100 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดรำยประเด็นยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย 
14. ร้อยละของโรงเรียนเอกชนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ จิตส านึกและวินัยการ
บริหารจัดการขยะและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 90 

ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
ตัวช้ีวัดรำยประเด็นยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย 
15. ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ ITA (Integrity & 
Transparency Assessment)  

ไม่น้อยกว่า 
85 คะแนน 

16. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถ
น าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 

 

1.5  สถำนทีต่ั้ง  และช่องทำงกำรติดต่อ 
 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีที่ตั้งอยู่ที่หมู่  1  ถนนเลี่ยงเมือง  ต าบลบางตีนเป็ด  อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา   24000  เบอร์โทรศัพท์   0 3808 8231                                  
โทรสาร  0 3808 8230  เว็บไซต์  http://www.cpeo.go.th 
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ส่วนที่  2 
ข้อมูลสถำนกำรณ์และแนวโน้มด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 

กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน 
 

1. แนวโน้มด้ำนเศรษฐกิจ 

 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทราในปี  2564  คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.2               
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.7 – 1.7  ปรับเพ่ิมข้ึนจากที่คาดการณ์เดิม ณ เดือนมิถุนายน 2564 ที่คาดการณ์ว่า
จะขยายตัวร้อยละ 1.0) ขยายตัวจากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ -4.2 สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทานขยายตัว 
จากภาคอุตสาหกรรม เป็นส าคัญ  ด้านอุปสงค์ขยายตัว  จากการบริโภคภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ                
เป็นส าคัญ  ด้านอุปทาน (การผลิต)  ภายในจังหวัดที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ  1.9  (โดยมีช่วงคาดการณ์  ร้อยละ 
1.4 – 2.4  ปรับเพ่ิมขึ้นจากที่คาดการณ์เดิม  ณ  เดือนมิถุนายน  2564  ที่คาดการณ์ว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.6) 
ขยายตัวจากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ -3.2  จาก ภาคอุตสาหกรรม  ขยายตัวร้อยละ 3.7  มีปัจจัยสนับสนุนจากการ 
ส่งออกของไทยที่มีทิศทางดีขึ้น  ค าสั่งซื้อและยอดขายต่างประเทศปรับตัวเพ่ิมขึ้น  สืบเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศ 
คู่ค้าเริ่มฟ้ืนตัว  และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เริ่มคลี่คลาย 
ขณะที่ภาคเกษตรกรรม  หดตัวร้อยละ -3.1  เนื่องจากในบางพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงที่เกิดฝนตก
หนักอย่างต่อเนื่อง และ ภาคบริการ  หดตัวร้อยละ -0.2  เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สถานประกอบการบางแห่งยังคงปิดให้บริการ อีกทั้ง 
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศจึงยังคงซบเซา  ด้านอุปสงค์  (การใช้จ่าย) ภายในจังหวัดที่คาดว่า  มีการขยายตัวร้อยละ 1.0          
(โดยมีช่วงคาดการณ์ร้อยละ 0.5 – 1.5 ปรับเพ่ิมขึ้นจากที่คาดการณ์เดิม  ณ  เดือนมิถุนายน  2564  ที่คาดการณ์ 
ว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7)  พลิกกลับมาขยายตัวจากปีก่อน ที่หดตัวร้อยละ -6.4  จากการบริโภคภาคเอกชน 
ขยายตัวร้อยละ 2.9  เนื่องจากภาครัฐได้ด าเนินมาตรการทางการคลังอย่างต่อเนื่อง  ผ่านโครงการต่างๆ เพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่าย และการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 10.0  จากการเบิกจ่ายรายจ่าย                 
ประจ าและรายจ่ายลงทุนเพ่ิมขึ้นเป็นส าคัญ  ขณะทีก่ารลงทุนภาคเอกชน หดตัวร้อยละ -2.0  เนื่องจากความกังวล
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19)  ชะลอการลงทุนโครงการ                  
ขนาดใหญ่ออกไปตามรายได้ธุรกิจที่ลดลงและสถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอนสูง 

ที่มา : รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา ป ี2564 ฉบับท่ี 3/2564 
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  (GPP)  ปี  2562  เท่ากับ   385,783  ล้านบาท   โดยรายได้ส่วนใหญ่                    
ขึ้นอยู่กับสาขาการผลิต/อุตสาหกรรม  ซึ่งมีมูลค่ารวม  258,456  ล้านบาท (ร้อยละ 67.0)  ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2562  เฉลี่ยต่อคนต่อปีเท่ากับ 459,005 บาท                     

ซึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราจัดเป็นล าดับที่ 5  ของประเทศ  ส่วนในปี  2563  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เท่ากับ 
342,601  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  2.18  ของ GDP ประเทศไทย ประชากรมีรายได้ต่อหัวประมาณปีละ 
424,853 บาท 
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2. ด้ำนสังคม   
2.1  ที่ตั้งและอำณำเขต 

        จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ  ประมาณเส้นรุ้งที่  13  องศาเหนือ                 
และเส้นแวงที่  100  องศาตะวันออก  มีเนื้อที่ประมาณ  5,351  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  3,344,375  ไร่  
อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  ทางทิศตะวันออกประมาณ  75  กิโลเมตร  ตามทางหลวงรถยนต์หมายเลข  304                       
และประมาณ  100  กิโลเมตร  ตามทางหลวงหมายเลข  3  หรือประมาณ  90  กิโลเมตร  ตามทางหลวงรถยนต์
หมายเลข  34  แยกเข้าหมายเลข  314  และประมาณ  61  กิโลเมตร  ตามทางรถไฟสายตะวันออก                  
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้   

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  จังหวัดชลบุรี อ่าวไทย และจังหวัดจันทบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร 
 

โดยแบ่งออกเป็น 11 อ าเภอ ดังนี้ 
     1. อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  2. อ าเภอบ้านโพธิ์  3. อ าเภอบางปะกง 
     4. อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  5. อ าเภอบางคล้า  6.อ าเภอพนมสารคาม 
     7. อ าเภอราชสาส์น   8. อ าเภอสนามชัยเขต  9.อ าเภอแปลงยาว 
     10. อ าเภอท่าตะเกียบ   11. อ าเภอคลองเขื่อน 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
2.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล  ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้                 
สูงกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ  2  เมตร  และมีที่ดินบางส่วนโดยเฉพาะในเขตอ าเภอสนามชัยเขตและอ าเภอ               
ท่าตะเกียบ  ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ดอน  ซึ่งบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในพ้ืนที่แผ่นดินด้านตะวันออกเฉียงเหนือ              
มีสภาพพ้ืนที่ราบ  ซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนล าน้ า  พ้ืนที่จะค่อย ๆ  ลาดสูงขึ้นไปทางทิศตะวันออก                 
และทิศเหนือ  โดยพ้ืนที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัดจะมีสภาพเป็นลูกคลื่นและสูงชัน  เป็นพ้ืนที่ภูเขา  ซึ่งอยู่ใน
พ้ืนที่อ าเภอพนมสารคามและอ าเภอสนามชัยเขตมีความสูงจากระดับน้ าทะเล  30 - 80 เมตร  จังหวัดฉะเชิงเทรา                       

ทีม่ำ :  แผนพัฒนำจังหวัดฉะเชิงเทรำ  / ที่ท าการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา  
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มีแม่น้ าบางปะกงไหลผ่านพ้ืนที่อ าเภอต่าง  ๆ  คือ  อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  อ าเภอบางคล้า อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
อ าเภอบ้านโพธิ์  และออกสู่อ่าวไทยที่อ าเภอบางปะกง  รวมความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 12  กิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดฉะเชิงเทรา  สามารถจ าแนกลักษณะภูมิประเทศ                          
ออกได้  3 เขตใหญ่ๆ คือ 

1)  เขตที่ราบลุ่มแม่น้ า  เป็นบริเวณที่มีความส าคัญมากที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพราะเป็นพ้ืนที่
ราบเรียบ ดินอุดมสมบูรณ์ และมีน้ าเพ่ือการชลประทานอย่างเพียงพอ เขตพ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า   จะครอบคลุมพ้ืนที่
ประมาณร้อยละ  37.7  ของพ้ืนที่จังหวัด  หรือประมาณ  2,042.7  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ               
บางปะกง  อ าเภอบ้านโพธิ์  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  อ าเภอบางคล้า อ าเภอราชสาส์น 
อ าเภอคลองเขื่อน  และบางส่วนของอ าเภอแปลงยาวและอ าเภอพนมสารคาม  ที่ราบลุ่มแม่น้ าบางปะกงและสาขา
นี้  จะมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า  “ที่ราบฉนวนไทย”  ซึ่งถือได้ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดฉะเชิงเทรา  
เพราะท่ีราบลุ่มผืนนี้เป็นแหล่งผลิตข้าวเพื่อการค้าที่ส าคัญของภาคตะวันออกของประเทศไทย 

2)  เขตที่ ดอนหรือที่ ราบลูกฟูก   เขตพ้ืนที่นี้ อยู่ ในบริ เวณตอนกลางค่อนไปทางตะวันตก                   
และทางเหนือ  ที่ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี   โดยครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด  คือ  ประมาณร้อยละ  
51.1  หรือประมาณ  2,205.6  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเขตอ าเภอสนามชัยเขต  อ าเภอ                   
ท่าตะเกียบ  และบางส่วนของอ าเภอพนมสารคามและอ าเภอแปลงยาว  ความสูงเฉลี่ยระดับเหนือน้ าทะเลเฉลี่ย  
4.20  เมตร  ไม่เหมาะแก่การท านา  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท าไร่  ได้แก่  มันส าปะหลัง  อ้อย  ข้าวโพด                     
เลี้ยงสัตว์และสับปะรด  

3)  เขตที่ราบสูงและภูเขา  เทือกเขาที่ปรากฏทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไปสิ้นสุดลงในเขตท้องที่                     
ของจังหวัดชลบุรี  ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ  11.2   หรือประมาณ  1,174.7  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ของอ าเภอสนามชัยเขต  อ าเภอพนมสารคาม  อ าเภอท่าตะเกียบและบางส่วนของอ าเภอแปลงยาว 

 

  2.3 ข้อมูลกำรปกครอง/ประชำกร 

      2.3.1  กำรปกครอง            
    จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น  11  อ าเภอ ประกอบด้วย 91 ต าบล                      
892  หมู่บ้าน มีการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล  34  แห่ง (2 เทศบาลเมือง 32 เทศบาลต าบล)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1 แห่ง  และองค์การบริหารส่วนต าบล  74  แห่ง 

ตำรำงท่ี  1 แสดงกำรแบ่งเขตกำรปกครองจังหวัดฉะชิงเทรำ 
 

อ าเภอ 

 

พื้นที ่

(ตร.กม.) 

ร้อยละ
ของพื้นที่
จังหวัด 

เขตการปกครอง 

ต าบล
(ปกครอง
ท้องที่) 

ต าบล                  
(ในเขต

เทศบาล) 

หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

เมืองฉะเชิงเทรา 378.663 7.08 18 1 192 2 18 

บางคล้า 227.890 4.26 8 1 56 2 7 

บางน้ าเปรี้ยว 498.659 9.32 10 - 148 6 8 

บางปะกง 257.893 4.82 12 - 108 10 6 

บ้านโพธ์ิ 217.593 4.07 17 - 73 4 12 
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อ าเภอ 

 

พื้นที ่

(ตร.กม.) 

ร้อยละ
ของพื้นที่
จังหวัด 

เขตการปกครอง 

ต าบล
(ปกครอง
ท้องที่) 

ต าบล                  
(ในเขต

เทศบาล) 

หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

พนมสารคาม 550.000 10.28 8 - 87 5 6 

สนามชัยเขต 134.900 2.52 3 - 31 - 3 

แปลงยาว 1,666.000 31.13 4 - 70 1 4 

ราชสาส์น 237.230 4.43 4 - 48 4 3 

ท่าตะเกียบ 1,054.721 19.71 2 - 47 - 2 

คลองเขื่อน 127.400 2.38 5 - 32 - 5 

รวม 5,350.9490 100.00 91 2 892 34 74 

 

ที่มา :  สถิติจ านวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง  ณ  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2563 

       

      2.3.2  สถิติจ ำนวนประชำกรและบ้ำน  ปี พ.ศ. 2563 

ตำรำงท่ี  2  รำยงำนสถิติจ ำนวนประชำกรและบ้ำน  ปี พ.ศ. 2563 
 

พื้นที่ ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)  ครัวเรือน                       
(หลัง) 

อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 59,968 62,936 122,904 51,158 
อ าเภอบางคล้า 14,828 15,735 30,563 12,527 
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 36,172 36,647 72,819 21,667 
อ าเภอบางปะกง 27,581 28,576 56,157 26,333 
อ าเภอบ้านโพธิ์ 22,119 23,719 45,838 20,602 
อ าเภอพนมสารคาม 34,578 36,471 71,049 29,929 
อ าเภอราชสาส์น 6,205 6,460 12,665 4,692 
อ าเภอสนามชัยเขต 35,409 35,268 70,677 22,715 
อ าเภอแปลงยาว 10,686 10,396 21,082 10,862 
อ าเภอท่าตะเกียบ 23,625 23,199 46,824 17,009 
อ าเภอคลองเขื่อน 6,222 6,537 12,759 4,399 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ 5,298 5,783 11,081 8,208 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลพิมพา 1,628 1,747 3,375 3,428 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลวังเย็น 4,551 4,678 9,229 3,234 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลดอนเกาะกา 4,400 4,285 8,685 2,356 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลหัวส าโรง 3,275 3,426 6,701 3,884 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลแปลงยาว 2,985 3,140 6,125 3,465 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลทุ่งสะเดา 3,063 2,313 5,376 3,987 
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พื้นที่ ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)  ครัวเรือน                       
(หลัง) 

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลสนามชัยเขต 2,022 2,287 4,309 2,900 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลพนมสารคาม 2,992 3,465 6,457 4,216 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเขาหินซ้อน 1,729 1,793 3,522 2,587 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเกาะขนุน 1,040 1,123 2,163 1,090 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ 1,392 1,441 2,833 1,409 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเทพราช 2,095 2,179 4,274 1,259 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางวัว 1,422 1,550 2,972 1,956 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางปะกง 2,926 3,232 6,158 2,903 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลหอมศีล 650 632 1,282 327 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลท่าสะอ้าน 1,533 1,665 3,198 2,428 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าข้าม 3,667 3,963 7,630 8,858 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลศาลาแดง 709 760 1,469 522 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางน้ าเปรี้ยว 1,152 1,203 2,355 1,188 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางขนาก 1,046 1,038 2,084 782 
ท้องถิน่เทศบาลต าบลดอนฉิมพลี 776 831 1,607 730 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลปากน้ า 2,660 2,896 5,556 2,579 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนครเนื่องเขต 695 780 1,475 496 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบางคล้า 4,291 4,990 9,281 4,853 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 18,052 20,132 38,184 22,048 
ยอดรวมทั้งหมด 353,442 367,276 720,718 313,586 

ที่มา :  สถิติจ านวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง  ณ  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2563 

 จากตารางรายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน  ปี พ.ศ.2563   พบว่า  จังหวัดฉะเชิงเทรา มีประชากร              
ตามทะเบียนราษฎร์  (ณ  ธันวาคม 2563) ทั้ งหมด 720,718 คน เป็นชาย  353,442 คน (ร้อยละ 49.04)                   
เป็นหญิง 367,276 คน (ร้อยละ 50.96) มีจ านวนครัวเรือน 313,586 ครัวเรือน อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จ านวน  122,904  คน  และอ าเภอที่มีจ านวนประชากรน้อยที่สุด คือ อ าเภอ                
ราชสาส์น  จ านวน  12,665  คน   

2.3.3 โครงสร้ำงประชำกรของจังหวัด 
 

ตำรำงท่ี  3  แสดงโครงสร้ำงประชำกรของจังหวัดฉะเชิงเทรำปี พ.ศ. 2556-2563 
 

 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

 
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) 

0-19 ปี 179,288 167,666 174,421 152,360 169,831 167,832 166,742 168,212 
20-39 ปี 211,603 198,654 209,660 209,085 209,219 209,153 207,914 207,298 
40-59 ปี 179,481 200,939 203,146 206,872 209,850 212,725 215,061 217,673 
60-79 ปี 83,943 86,938 87,824 90,175 93,470 96,316 100,460 105,776 

80-100 ปีขึ้นไป 16,846 17,569 17,588 18,057 18,917 20,026 20,858 21,759 
 

ที่มา :  สถิติจ านวนประชากรและบ้าน กรมการปกครอง  ณ  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2563 
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จากข้อมูลโครงสร้างประชากรของจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างปีพ.ศ. 2556 - 2563 จะเห็นได้ว่าแนวโน้ม
โครงสร้างประชากรในในช่วงอายุ 40-59 ปี  มีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกปี  ประชากรในช่วงอายุ  60  ปีขึ้นไปก าลังเพ่ิมขึ้น
แบบต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว แสดงถึงจังหวัดฉะเชิงเทราก าลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ  ในขณะที่ประชากรช่วงอายุ  
20-39 ปี  มีอัตราการเพ่ิมที่ลดลง  แสดงถึงประชากรที่อยู่ในช่วงวัยก าลังเริ่มท างาน  ในจังหวัดฉะเชิงเทรา               
มีจ านวนลดลง  

2.3.4 ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (Human Achievement Index: HAI) ปี 2563 

 ดัชนีความกา้วหน้าของคน (Human Achievement Index-HAI) พัฒนาขึ้นโดย UNDP ประเทศ 
ไทย ซึ่ งได้น าแนวคิดและวิธีการค านวณของดัชนีการพัฒนาคน (Human Development Index – HDI)                     
ที่พัฒนาขึ้นโดย UNDP มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา HAI ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดย HAI                     
มีลักษณะเป็นดัชนีรวม (Composite index) เป็นก ารวัดผลลัพธ์ของก ารพัฒน าคนระดับจังหวัด  

 แนวคิดของการพัฒนาคนที่ใช้ในการจัดท าดัชนีความก้ าวหน้าของคน ปี 2562 ได้สะท้อน                
การ พัฒนาของคนในมิติต่างๆ โดยการพัฒนาคนจะต้องให้คนมีสุขภาพที่ดี มีการศึกษา มีชีวิตการงาน มีรายได้                   
ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นในชุมชน                  
ที่มีความปลอดภัย มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและเข้ าถึงการสื่อสารอย่างทั่วถึง ตลอดจนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองและสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งมีความครอบคลุมการพัฒนาคนทุกด้านให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม อย่างมี
ความสุข 

 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ด าเนินการจัดท าดัชนี
ความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index: HAI) ปี 2563 และเผยแพร่รายงานดัชนีความก้าวหน้า
ของคน ประจ าปี 2563 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด ภูมิภาค 
และประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ได้ทราบถึงระดับการพัฒนาของคนภายในจังหวัดทั้งใน
ระดับภาพรวม การพัฒนาคนและการพัฒนาคนในแต่ละมิติ รวมทั้งให้สาธารณชนสามารถน าข้อมูลต่าง ๆ ไปสู่    
การตอ่ยอดและขยายองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาคนให้กว้างยิ่งขึ้น และสร้างประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 

  โดยดัชนีความก้าวหน้าของคนเป็นดัชนีรวม (Composite index) ที่สะท้อนผลลัพธ์ของการ
พัฒนาคนในระดับจังหวัดของประเทศไทย ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาคนที่ครอบคลุม  มิติต่าง ๆ อย่าง                 
รอบด้าน ประกอบด้วย 8 ดัชนีย่อย ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้  ด้านที่อยู่
อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และ ด้านการมีส่วนร่วม 
โดยในแต่ละดัชนีย่อยมีจ านวน 4 ตัวชี้วัด รวมทั้งหมด 32 ตัวชี้วัด 

 ผลการจัดท าดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2563 พบว่า ภาพรวมการพัฒนาคนของประเทศไทย 
มีความก้าวหน้าที่ดีขึ้น โดยค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน ในปี 2563 เท่ากับ 0.6501 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2562 ที่มี
ค่าเท่ากับ 0.6457 และหากพิจารณาในแต่ละมิติ จะเห็นได้ว่ า การพัฒนาคนด้านการศึกษาเป็น  มิติที่มี
ความก้าวหน้าเพ่ิมขึ้นสูงสุดจากปีก่อน โดยค่าดัชนีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.0 รองลงมา คือ ด้านชีวิตครอบครัวและ ชุมชน 
ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม และ ด้านการมีส่วนร่วม ตามล าดับ ในขณะที่ 
การพัฒนาคนด้านชีวิตการงาน และด้านรายได้มีระดับการพัฒนาคนปรับตัวลดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม ในส่วน
ของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลให้ระดับความก้าวหน้าของคนในหลายมิติ 
ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพ ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ และด้านการศึกษา  
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ในมิติการพัฒนาคนรายด้าน พบว่า 

(1) ความก้าวหน้าของคนในด้านสุขภาพอยู่ ในระดับเดียวกับปีก่อน แต่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง                    
อย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2563  ดัชนีย่อยด้านสุขภาพอยู่ที่  0.6078  เท่ากับปี 2562 เนื่องจากข้อมูลตัวชี้วัด                    
ที่น ามาใช้ ประมวลผลเป็นข้อมูล ณ ปี  2562  ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการเผยแพร่ ขณะที่ 
ความก้าวหน้า ของคนด้านสุขภาพยังคงเผชิญกับปัญหาความแตกต่างระหว่างพ้ืนที่ค่อนข้างมากโดยเฉพาะความ
แตกต่างระหว่าง จังหวัดที่มีระดับการพัฒนาคนด้านสุขภาพสูงกับจังหวัดมีระดับการพัฒนาคนต่ า โดยจังหวัดที่มี       
ค่าดัชนีย่อยด้านสุขภาพต่ าที่สุด  ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศและจังหวัดที่สูงสุดถึง  2.10 เท่า และ 2.87 เท่า 
ตามล าดับ  

(2) การพัฒนาคนด้านการศึกษาปรับตัวดีขึ้น แต่ระดับความก้าวหน้าอยู่ ในล าดับที่  7 จาก 8 มิติ                      
โดยค่าดัชนีย่อยเพ่ิมขึ้นจาก  0.5669  ในปี  2562  มาอยู่ที่ 0.5953  ในปี 2563  เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของคะแนน
เฉลี่ยการทดสอบ  O-NET  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เด็กอายุ 0 - 5 ปี  ที่มีพัฒนาการสมวัย และจ านวน                
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป  อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องเร่งให้ความส าคัญกับการเพ่ิมโอกาส
และการสร้างแรงจูงใจในการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาให้มากขึ้น  พร้อมทั้งพยายาม         
ลดความแตกต่าง ระหว่างจังหวัดผ่านการยกระดับคุณภาพและระบบการศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่มีระดับการพัฒนา
คนน้อยให้ทัดเทียมจังหวัดอ่ืน ๆ  

(3) การพัฒนาคนด้านชีวิตการงานมีความก้าวหน้าลดลง  โดยมีค่าดัชนีย่อยลดลงจาก  0.7312  ในปี 
2562 มาอยู่ที่  0.6499  ในปี  2563  ตามอัตราการว่างงานและอัตราการท างานต่ าระดับที่เพ่ิมขึ้น  ส่วนในมิติ 
ความแตกต่างระหว่างจังหวัด  พบว่า  ความก้าวหน้าการพัฒนาคนด้านชีวิตการงานค่อนข้างการกระจุกตัว                   
ในบางพ้ืนที่ในแต่ละภูมิภาค  แม้ว่าโดยส่วนใหญ่จังหวัดต่าง ๆ  จะมีระดับความก้าวหน้าที่ดีก็ตาม 

(4) ความก้าวหน้าของคนในด้านรายได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อย  โดยค่าดัชนีย่อยในปี 2563 อยู่ที่ 0.6923 
ลดลงเล็กน้อยจาก 0.6946  ในปี 2562  ตามการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนประชากรยากจน ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก 
การเผชิญกับวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ท าให้เศรษฐกิจของประเทศหดตัว                      
ในเกือบทุกสาขาการผลิตโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมที่เป็นสาขาหลักที่คนจนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  นอกจากนี้ 
การกระจุกตัวของกลุ่มจังหวัดที่มีระดับการพัฒนาคนด้านรายได้สูงยังคงเป็นประเด็นต้องให้ความส าคัญและ  
ด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เพราะเป็นมิติท่ีมีความแตกต่างมากที่สุดรองจากด้านสุขภาพ  

(5) ความก้าวหน้าของคนในด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย  โดยค่าดัชนีย่อย 
ในปี  2563  อยู่ที่ 0.6655  เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก  0.6610  ในปี 2562  ตามการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของครัวเรือนที่มี       
ที่อยู่อาศัยใช้วัสดุคงทนและเป็นของตนเอง  และสัดส่วนก าลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่อการใช้ 
พลังงานไฟฟ้ารวม  ในขณะเดียวกันการพัฒนาคนทางด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมแสดงให้เห็นถึง                      
การกระจายตัวของระดับการพัฒนาคนในทิศทางที่ดีและเป็นรองเพียงด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนที่ มี                     
การกระจายตัวที่ดีที่สุดเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม  ในพ้ืนที่ที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจสูงหลายพ้ืนที่  พบว่า                  
มีระดับ สัดส่วนความเป็นเจ้าของค่อนข้างต่ า  

(6) ความก้าวหน้าของคนในด้านชีวิตครอบครัวและชุมชนปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยค่าดัชนีย่อย 
ในปี  2563  อยู่ที่  0.6571  เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก  0.6200  ในปี  2560  และจาก  0.6371 ในปี 2562                 
ตามการปรับตัวลดลงของการแจ้งความคดี  ชีวิต  ร่างกาย  เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์  ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพัง
คนเดียว  เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  และครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเดี่ยว 
ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังมีการกระจายตัวของระดับการพัฒนาคนที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านต่าง ๆ               
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 (7) ความก้าวหน้าของคนด้านการคมนาคมและการสื่อสารเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นมิติที่มีระดับ   
การพัฒนาของคนสูงสุด  โดยมีค่าดัชนีย่อยเท่ากับ  0.7312  เพ่ิมขึ้นจาก  0.7008  ในปี  2562  ตามการปรับตัว
ลดลง ของอัตราการตายจากอุบัติเหตุบนท้องถนน  ในด้านการกระจายตัวของการพัฒนาคนด้านการคมนาคมและ 
การสื่อสารรายจังหวัดเป็นมิติที่มีทิศทางการกระจายตัวที่ดี   โดยจังหวัดส่วนใหญ่มีการพัฒนาคนใกล้เคียงกัน  
แม้ว่ามีบางพ้ืนที่ที่มีระดับการพัฒนาคนสูงกว่าอย่างชัดเจน  อาทิ  กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  ปทุมธานีและชลบุรี  

(8) ความก้าวหน้าของคนในด้านการมีส่วนร่วมปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยค่าดัชนีย่อยเท่ากับ 0.5878 
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก  0.5846  ในปี  2562  ตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน                 
อย่างไรก็ตาม  ปัญหาการกระจุกตัวของระดับการพัฒนาคนด้านการมีส่วนร่วมระหว่างจังหวัดค่อนข้างปรากฏ                
ให้ เห็นอย่างชัดเจน  โดยเฉพาะการกระจุกตัวของกลุ่มจังหวัดที่มีความก้าวหน้าของคนสูงในภาคเหนือ เช่น 
เชียงใหม่   ล าพูน   ล าปาง  น่ าน  เป็นต้น   ในขณะที่ จั งหวัดในแถบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล                             
และภาคตะวันออก  มีระดับต่ ากว่าพื้นที่อ่ืนอย่างชัดเจน 

ดัชนีความก้าวหน้าของคนในภาพรวม  ปี  2562  จังหวัดฉะเชิงเทรามีดัชนีความก้าวหน้าในภาพรวม                
จัดอยู่ในล าดับที่  12  ของประเทศ  ค่าดัชนีเท่ากับ  0.6464   ความก้าวหน้าในการพัฒนาคนด้านการศึกษา
ปรากฎว่า จังหวัดฉะเชิงเทราจัดอยู่ในล าดับที่   25  ของประเทศ  สะท้อนถึงจากอัตราการเข้าศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายและ ปวช. และจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เพ่ิมข้ึน 

ที่มา : สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงานดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจ าปี 2562 พิมพ์ครั้งที่ 1 
กรุงเทพฯ : สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน, 2562 247 หน้า 

 
3.  ด้ำนควำมต้องกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน       

     สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนของจังหวัดฉะเชิงเทรำ  ไตรมำส 2 ปี 2564 
            จากการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรในจังหวัดฉะเชิงเทราของส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา  
พบว่า   

           ประชำกรวัยแรงงำน  ไตรมาส  1  ปี  2564  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน หรือผู้ที่
มีอายุ  15  ปีขึ้นไป  จ านวน  694,129  คน  เป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงาน  463,694  คน  ประกอบด้วย   ผู้มีงานท า  
460,383 คน  ผู้ว่างงาน  1,953  คน และผู้รอฤดูกาล  1,357 คน และเป็นผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน  230,435  คน 

           กำรมีงำนท ำ  ผู้มีงานท าในจังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน  460,383  คน  (ร้อยละ 99.29)  ผู้มีงานท า               
ในภาคเกษตร  จ านวน  138,002  คน  (ร้อยละ 29.98)  ท างานนอกภาคเกษตร  โดยท างานในสาขาการผลิต 
จ านวน   141,030 คน   (ร้อยละ 30.63)  รองลงมา  คือ   การขายส่ ง  ขายปลีก   ซ่อมแซมยานยนต์ 
รถจักรยานยนต์  จ านวน  66,780  คน  (ร้อยละ14.51)  และผู้มีงานท าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  
จ านวน  159,270  คน  (ร้อยละ 22.95)  

           กำรว่ำงงำน   จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีผู้ ว่างงาน  จ านวน  1,953  คน   หรือมี อัตราการว่างงาน                  
ร้อยละ  0.42  แยกเป็นชาย  จ านวน  1,953  คน  หญิง  จ านวน  0  คน  และก าลังแรงงานรอฤดูกาล จ านวน  
1,357  คน 

           แรงงำนนอกระบบ  ปี 2563  พบว่าผู้มีงานท าอยู่ในแรงงานนอกระบบ  จ านวน  185,367  คน                
(ร้อยละ  41.96  ของผู้มีงานท า) เมื่อพิจารณาจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม  พบว่าเป็นแรงงานนอกระบบ                 
ในภาคการเกษตร  ได้แก่   เกษตรกรรม  การล่าสัตว์และป่าไม้   จ านวน  96,588  คน  (ร้อยละ 52.11)               
นอกภาคการเกษตร  จ านวน  88,779  คน  (ร้อยละ 47.89)  ส่วนอุตสาหกรรมที่จ านวนแรงงานนอกระบบ              
นอกภาคการเกษตรสูงสุด  คือ  การขายส่ง  การขายปลีก  การซ่อมแซมยานยนต์ฯ  จ านวน  34,900  คน                   
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(ร้อยละ 39.31)  ส าหรับด้านการศึกษาแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จ านวน  
62,835  คน  (ร้อยละ 33.90) 
             จากข้อมูลของส านักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 

            กำรบริกำรจัดหำงำนในประเทศ  ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 (เมษายน – มิถุนายน) นายจ้าง/สถาน
ประกอบการได้แจ้งต าแหน่งงานว่าง จ านวน 1,259 อัตรา โดยมีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน 1,412 คน และได้รับการ
บรรจุงาน  2,816 คน ในส่วนการบรรจุงานจะมีอัตราบรรจุงานต่อต าแหน่งงานว่าง ร้อยละ 223.67  ส่วนต าแหน่ง
งานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุดคือระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 37.73 (478 อัตรา) รองลงมาเป็น ปวช./
ปวส.อนุปริญญา มีความต้องการร้อยละ 35.82 (451 อัตรา) และระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 13.19 (166 อัตรา) 
ตามล าดับ  ส าหรับอาชีพที่มีการบรรจุงานมากท่ีสุด คือ อาชีพงานพ้ืนฐาน ร้อยละ 82.92 (2,335 อัตรา) และ
อุตสาหกรรมที่มีต าแหน่งงานว่างมากที่สุด คือ การผลิต ร้อยละ 81.41 (1,025 อัตรา) 

            กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว  จ านวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างาน  จ านวน  54,694  คน 
จ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

1. คนต่ำงด้ำวมำตรำ  59  คนต่ำงด้ำวเข้ำเมืองชั่วครำว ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยมิใช่
ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว  หรือผู้เดินทางผ่าน  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง  จ านวน  1,523  คน 

2. คนต่ำงด้ำวมำตรำ 59 น ำเข้ำตำม  MOU  ได้แก่  คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา                  
ที่เข้ามาท างานตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต้นทาง  จ านวน  18,465 คน 

3. คนต่ำงด้ำวมำตรำ  59  น ำเข้ำตำม MOU  มติครม. วันที่ 20 สิงหำคม 2562 (OSS)  ได้แก่                 
คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา กลุ่มที่มีใบอนุญาตท างาน (Work Perrmit)                  
จ านวน  20,200  คน 

4. คนต่ำงด้ำวมำตรำ  61  คนต่ำงด้ำวท่ีท ำงำนจ ำเป็นเร่งด่วน  จ านวน 0 คน 
5. คนต่ำงด้ำวมำตรำ  62  ประเภทส่งเสริมกำรลงทุน (BOI)  ได้แก่  คนต่างด้าวที่ เข้ามาท างาน                     

ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน   (พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน                  
พ.ศ. 2520)  หรือกฎหมายอื่น  ได้แก่ พระราชบัญญัตินิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514  เช่น นักลงทุน ช่างฝีมือ ผู้ช านาญการ จ านวน 1,305 คน 

6. คนต่ำงด้ำวมำตรำ 63/1 ประเภทชนกลุ่มน้อย ได้แก่ คนต่างด้าวที่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย         
ว่าด้วยสัญชาติ  และกระทรวงมหาดไทยได้ออกเอกสารเพ่ือรอพิสูจน์สถานะยื่นขอใบอนุญาตท างาน 
จ านวน  492  คน 

7. คนต่ำงด้ำวมำตรำ 63/2  คนต่างด้าวขออนุญาตท างานตามมติ  ครม.  วันที่  4  สิงหาคม 2563                 
จ านวน  4,794  คน 

8. คนต่ำงด้ำวมำตรำ 63/2  คนต่างด้าวขออนุญาตท างานตามมติ  ครม.  วันที่  29  ธันวาคม 2563 
จ านวน  7,915  คน 

          มติ  ครม .คนต่ ำงด้ ำว  3 สัญ ชำติ  (เมียนมำ ลำว กัมพู ชำ)  จดทะเบี ยนแรงงานต่ างด้ าว                          
ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว  (One Stop Service : OSS) จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 51,374 คน  
จ าแนกเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา  จ านวน 20,648 คน กัมพูชา  จ านวน  4,381 คน  ลาว จ านวน  
26,345  คน 
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         แรงงำนไทยในต่ำงประเทศ  ในช่วงไตรมาส  2  ปี 2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้แจ้งความประสงค์               
ไปท างานต่างประเทศ จ านวน 12 คน โดยแรงงานที่ท างานในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ เป็นผู้มีการศึกษา                      
ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 6 คน (ร้อยละ 50) ส่วนวิธีการเดินทาง พบว่านายจ้างพาไปท างาน จ านวน  19  คน  
(ร้อยละ 50)  โดยส่วนใหญ่ไปท างานในภูมิภาคเอเชีย จ านวน 30 คน 

         กำรพัฒนำศักยภำพแรงงำน มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จ านวน 285 คน โดยกลุ่มอาชีพที่ฝึกยกระดับ
ฝีมือสูงสุด คือ ช่างเครื่องกล จ านวน 163 คน มีผู้ผ่านการฝึก จ านวน 156 คน รองลงมาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  
คอมพิวเตอร์  จ านวน  69  คน  มีผู้ผ่านการฝึก  จ านวน  62  คน  และช่างธุรกิจและบริการ จ านวน  53  คน                 
มีผู้ผ่านการฝึก จ านวน 16 คน ในส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  จ านวน 67 คน  โดยเป็นการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในกลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล  จ านวน  45  คน  มีผู้ผ่านการทดสอบ จ านวน  23  คน 
รองลงมาเป็น  ช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์  จ านวน  22  คน มีผู้ผ่านการทดสอบ  จ านวน  20  คน 

         กำรคุ้มครองแรงงำน   จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้ น  66  แห่ง  มีลูกจ้างผ่านการตรวจ                  
จ านวน  2,941  คน  ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบขนาด  20 – 49 คน  จ านวน                 
33  แห่ง  (ร้อยละ 50)  โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ  93.94  (62 แห่ง)  ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 

 ทีม่า : ส านักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา) 

ศูนย์ประสำนงำนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก                
จังหวัดฉะเชิงเทรำ  EEC TVET  CAREER CENTER : CHACHOENGSAO 

  จากนโยบายของรัฐบาล   ที่ก าหนดให้มีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   ประกอบด้วย  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัดระยอง  มีการสนับสนุนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ลงทุนใน  10 
อุตสาหกรรม  โดยเน้นฐานการลงทุนอยู่ใน  3  จังหวัดดังกล่าว  โดยยกระดับพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นเขตเศรษฐกิจ             
ชั้นน าของเอเชีย  มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ  อ านวยความสะดวกและสิทธิ
ประโยชน์แก่นักลงทุน  สนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและการท่องเที่ยว 

 จากนโยบายดังกล่าว  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เกิดความ
ตระหนัก  และเห็นความส าคัญของการผลิต ส่งเสริม  และพัฒนาก าลังคน  เพ่ือให้เป็นแรงงานที่สอดคล้องกับ                  
10 อุตสาหกรรม  สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตก าลังแรงงาน   และเพ่ิมขีดความสามารถ 
ของบุคลากรทางการศึกษา  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก               
โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว  ก าหนดให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกขึ้น  (EEC TVET Career Center)  เพ่ือให้ศูนย์ดังกล่าวส่งเสริมให้เรื่องของการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการ  ที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษ 

 ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  มีที่ตั้งศูนย์อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง  อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา  มีหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนสายอาชีวศึกษา  รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือวางแผนก าลังคนในกลุ่ม  EEC 
ส่งเสริมสถานศึกษาผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ   พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน                     
ให้สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษา 
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 กระทรวงอุตสาหกรรมได้น าเสนอเรื่อง ข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย: กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ     
เพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ภายใต้แนวคิดที่ว่า ประเทศไทยสามารถผลักดันการเจริญเติบโต                  
ท า ง เศ รษ ฐกิ จ (S - Curve) ใน  2 รู ป แ บ บ  ได้ แ ก่  5 อุ ต ส าห ก รรม ที่ มี ศั ก ย ภ าพ  (First S - Curve)                               
และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 
20 ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

 

ตำรำงที่  4  แสดงข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนอำชีวศกึษำ  (Demand)  ในอุตสำหกรรม  กลุ่ม  First S-curve      
     ภำพรวมป ี2560 – 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที ่  แสดงข้อมูลความต้องการ (Demand) อุตสำหกรรม กลุ่ม First S-curve ภำพรวมป ี2560 – 2564 

 
 
 
 
แผนภูมิที ่ 1  แสดงข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนอำชีวศึกษำ  (Demand)  ในอุตสำหกรรม  กลุ่ม  First S-curve   
        ภำพรวมป ี2560 – 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์ประสานงานการผลิตและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา,                                           

สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
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ตำรำงที่  5  แสดงข้อมูลควำมต้องกำรแรงงำนอำชีวศกึษำ (Demand) ในอุตสำหกรรม  กลุ่ม  New S-curve                            
      ภำพรวมป ี2560 – 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่ 2  แสดงข้อมูลควำมต้องกำร  (Demand)  อุตสำหกรรม  กลุ่ม  New S-curve  ภำพรวมปี 2560 – 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานการผลิตและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา,                                           
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
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จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษา  (Excellent Center)  คือการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ                
เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน  ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศตามนโยบายโมเดลประเทศไทย 4.0  ในส่วนของ                     
การขับเคลื่อนสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ  10  อุตสาหกรรมเป้าหมาย  สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา                              
ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาใหม่  ดังนี้ 

ตารางที ่ 6  แสดงรายชื่อสถานศกึษาความรับผิดชอบใน  10 อุตสาหกรรม  EEC ภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ศนูย์ประสานงานการผลติและพฒันาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทรา 

   

10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย ชื่อสถำนศึกษำ 

First S-Curve 

1. ยานยนต์สมัยใหม ่  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)   
 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา       
 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

2. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉรยิะ  วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 
 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)                    

3. การท่องเที่ยวกลุ่มรายไดด้ ี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 

4. เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

5. แปรรูปอาหาร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 
 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา       
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา                      

New S - Curve 

6. หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
 วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 
 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)                    

7. การบินและโลจสิติกส ์  วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
 

8. เชื้อเพลิงและชีวภาพ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 

9. ดิจิทัล  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
 วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม 
 

10.การแพทย์ครบวงจร  วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา   
 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
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ส่วนที่  3 
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ 

 สารสนเทศทางการศึกษา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น                       
เพราะข้อมูลสารสนเทศเป็นหัวใจส าคัญต่อการก าหนดนโยบาย  การวางแผน  และการพัฒนาการศึกษา  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ประจ าปีการศึกษา  2564  ดังนี้ 

 

3.1  ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

        3.1.1  จ ำนวนสถำนศึกษำ     

        จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีสถานศึกษาจ าแนกตามสังกัด  จ านวนทั้งสิ้น  638  แห่ง  ประกอบด้วย 

1)  กระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ.)     จ านวน  369  แห่ง 

2) กระทรวงมหาดไทย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   จ านวน  264  แห่ง 

3) ส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จ านวน     3  แห่ง 

4) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน  (ตชด.)    
        จ านวน     2  แห่ง 
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ตำรำงที ่7  แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำ  นักเรียน/นักศึกษำ  ห้องเรียน  ครูผู้สอน จ ำแนกตำมสังกัด  
  

สังกัด จ ำนวน
สถำนศึกษำ  

(แห่ง) 

จ ำนวน 
นร./นศ. 

จ ำนวน
ห้องเรียน 

จ ำนวน
ครูผู้สอน 

รวมทั้งสิ้น 638 141,947 5,317 7,273 

กระทรวงศึกษำธิกำร 370 125,838 5,026 6,836 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) 

314 83,512 3,887 4,746 

สพป.ฉะเชิงเทรำ  เขต 1 138 29,307 1,540 1,640 
สพป.ฉะเชิงเทรำ  เขต 2 145 27,853 1,505 1,598 

สพม.ฉะเชิงเทรำ 29 25,607 775 1,370 

ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ 1 297 26 54 

โรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล 1 448 41 84 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) 28 17,879 603 943 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) 13 12,326 497 544 

   -  รัฐบำล 7 9,251 413 404 

   -  เอกชน 6 3,075 84 140 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ        
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 

11 5,734  197 

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย             
และนวัตกรรม (อว.) 

3 6,387 39 406 

  -  มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 1 5,479  310 

  -  มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย 1 244 12 44 

  -  โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์ 1 664 27 52 

ส่วนรำชกำรอื่น 269 16,109 291 437 

กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น     

  - สำมัญศึกษำ 13 7,291 245 361 

  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 251 8,006   

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ตร.) 2 564 28 33 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ 3 248 18 43 

 
 



 
25 ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

 จากตารางที่  7  จังหวัดฉะเชิงเทรามีการจัดการศึกษาในทุกระดับ  ได้แก่  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  และมีหน่วยงานทางการศึกษาจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                  
และสังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ  มีสถานศึกษารวมทุกสังกัด  จ านวน 638  แห่ง  นักเรียน /นักศึกษา  จ านวน  141,947  
คน  ห้องเรียน  จ านวน  5,317  ห้อง  และครูผู้สอน  จ านวน  7,273  คน 

ตำรำงที่  8  แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำ  จ ำแนกตำมสังกัด  ปีกำรศึกษำ  2561 - 2564  
               

สังกัด/หน่วยงำน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 644 641 647 638 
1. กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) 374 374 372 369 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 318 318 316 314 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา                  
เขต  1  (สพป.ฉช.เขต 1) 

138 138 138 138 

- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา                 
เขต  2  (สพป.ฉช.เขต 2 ) 

149 149 147 145 

- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา                 
(สพม.ฉะเชิงเทรา) 

29 29 29 29 

- ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
  1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
  2. โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานกุูล 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 27 28 28 28 
1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 15 14 14 13 
      1) สถานศึกษารัฐบาล 7 7 7 7 
      2) สถานศึกษาเอกชน 8 7 7 6 
1.4 ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษา                   
ตามอัธยาศัย (กศน.) 

11 11 11 11 

1.5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 3 3 3 3 
     1) โรงเรียนสาธิต 1 1 1 1 
-    2) สถาบันอุดมศึกษา     
          - รัฐบาล 2 2 2 2 
          - เอกชน     
2. ส่วนรำชกำรอื่น 270 267 275 269 
2.1 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  2 2 2 2 
2.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 265 262 270 264 
      1) สามัญศึกษา 13 13 13 13 
      2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 252 249 257 251 
2.3 ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ (พศ.) 3 3 3 3 

 จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า  การจัดการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนมาก จัดการศึกษาโดยหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการมากกว่าหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  การจัดการศึกษา
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนมากเป็นการจัดการศึกษาปฐมวัย  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  ที่มีอยู่จ านวนมาก
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 
26 ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

 
แผนภูมิที่  3  แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำ  จ ำแนกตำมสังกัด  ปีกำรศึกษำ  2561 - 2564 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ตำรำงที่  9  แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำ  จ ำแนกตำมประเภทกำรศึกษำ                          

 

 

 
 กำรศึกษำในระบบ 

 
กำรศึกษำ
นอกระบบ 
(กศน.) 

 
รวม 

(แห่ง) ขั้นพื้นฐำน 
(แห่ง) 

อำชีวศึกษำ 
(แห่ง) 

อุดมศึกษำ 
(แห่ง) 

ศูนย์
พัฒนำ
เด็กเล็ก 

361 13 2 251 11 638 
 
ตำรำงท่ี  10  แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำ  ทุกสังกัด  จ ำแนกรำยอ ำเภอ   
 

ที ่ อ ำเภอ จ ำนวนสถำนศึกษำ 
(แห่ง) 

1 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 107 
2 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 99 

3 อ าเภอพนมสารคาม 81 
4 อ าเภอสนามชัยเขต 69 
5 อ าเภอบางปะกง 64 
6 อ าเภอบ้านโพธิ์ 58 
7 อ าเภอบางคล้า 44 
8 อ าเภอท่าตะเกียบ 42 

9 อ าเภอแปลงยาว 40 

10 อ าเภอคลองเขื่อน 19 
11 อ าเภอราชสาส์น 15 

รวมทั้งสิ้น 638 



 
27 ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

 จากตารางที่  10  พบว่า  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มีจ านวนสถานศึกษาทั้งสิ้น  638  แห่ง  พบว่า  อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา  มีจ านวนสถานศึกษามากที่สุด  107  แห่ง รองลงมาคืออ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จ านวน  99 แห่ง                    
และอ าเภอราชสาส์น  มีจ านวนสถานศึกษาน้อยที่สุด  15  แห่ง 

แผนภูมิที่  4  แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำ  ทุกสังกัด  จ ำแนกรำยอ ำเภอ   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ตำรำงที่  11  แสดงจ ำนวนร้อยละของสถำนศึกษำ  จ ำแนกตำมสังกัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่   11   พบว่า  สถานศึกษาในจั งหวัด ฉะเชิ ง เทรา  มี จ านวนทั้ งสิ้ น   638  แห่ ง                               
โดยสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน   มีจ านวนมากที่สุด   314  แห่ง                            
คิดเป็นร้อยละ 49.22  และสถานศึกษาสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีจ านวนน้อยที่สุด  2  แห่ง  คิดเป็น                
ร้อยละ  0.31 

สังกัด 
จ ำนวน 

ร้อยละ สถำนศึกษำ 
(แห่ง) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) 314 49.22 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.) 28 4.39 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.) 13 2.04 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 11 1.72 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 3 0.47 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  - สามัญศึกษา 13 2.04 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 251 39.34 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 3 0.47 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตร.) 2 0.31 

รวม 638 
 



 
28 ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

 

แผนภูมิที่  5  เปรียบเทียบร้อยละของสถำนศึกษำ  จ ำแนกตำมสังกัด   
 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
3.1.2 จ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำ 
ตำรำงที ่ 12  แสดงจ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำ จ ำแนกตำมสังกัด  ปีกำรศึกษำ  2561 – 2564 
 
 

สังกัด/หน่วยงำน ปี 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รวมท้ังสิ้น 149,775 148,314 145,624 141,947 
1. กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.) 132,406 131,544 128,830 125,838 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 86,389 85,368 84,283 83,512 
- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  1  
(สพป.ฉช.เขต 1) 

31,804 30,983 30,302 29,307 

- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2  
(สพป.ฉช.เขต 2 ) 

29,263 29,275 28,352 27,853 

- ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา                  
(สพม.ฉะเชิงเทรา) 

24,601 24,407 24,881 25,607 

- ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) 
  1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจงัหวัดฉะเชิงเทรา 
  2. โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานกุูล 

 
286 
453 

 
262 
441 

 
292 
456 

 
297 
448 

1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 18,426 18,650 18,296 17,879 
1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 12,591 12,992 12,426 12,326 
      1) สถานศึกษารัฐบาล 10,160 9,925 9,607 9,251 
      2) สถานศึกษาเอกชน 2,431 3,067 2,819 3,075 
1.4 ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัย (กศน.) 

7,025 7,107 6,977 5,734 

1.5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 7,975 7,427 6,848 6,387 



 
29 ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

สังกัด/หน่วยงำน ปี 2561 2562 ปี 2563 ปี 2564 

     1) โรงเรียนสาธิต 542 615 636 664 
-    2) สถาบันอุดมศึกษา     
          - รัฐบาล 7,433 6,812 6,212 5,723 
          - เอกชน     
2. ส่วนรำชกำรอื่น 17,369 16,770 16,794 16,109 
2.1 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)  536 535 542 564 
2.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 16,454 15,918 15,955 15,297 
      1) สามัญศึกษา 7,371 7,313 7,323 7,291 
      2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9,083 8,605 8,632 8,006 
2.3 ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ (พศ.) 379 317 297 248 

 

 
แผนภูมิที่  6  แสดงจ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำ จ ำแนกตำมสังกัด  ปีกำรศึกษำ  2561 - 2564 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงที่  13  แสดงจ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำ  จ ำแนกตำมประเภทกำรจัดกำรศึกษำ                       
 

      สำมัญศึกษำ (คน) อำชีวศึกษำ (คน) กศน.   อุดมศึกษำ ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

รวม  
(คน) รัฐบำล เอกชน รัฐบำล เอกชน 

92,279 17,879 9,251 3,075 5,734 5,723 8,006 141,947 

 

 

 



 
30 ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

 

ตำรำงที ่ 14  แสดงจ ำนวนนักเรียน  (ประเภทสำมัญศึกษำ)    จ ำแนกตำมระดับชั้นกำรศึกษำ    
 

 

ที ่

 

สังกัด 

จ ำนวน 
สถำนศึกษำ 

(แห่ง) 

จ ำนวนนักเรียน  (คน) 
ก่อน

ประถม 
ประถม 
ศึกษำ 

มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 

มัธยมศึกษำ
ตอนปลำย 

รวม 

1 สพป.ฉช.เขต 1 138 5,798 20,687 2,822  29,307 

2 สพป.ฉช.เขต 2 145 5,606 18,746 3,501  27,853 

3 สพม.ฉะเชิงเทรา 29 250 850 13,745 10,762 25,607 

4 สช. 28 4,082 8,916 3,416 1,465 17,879 

5 กศน. 11  341 2,223 3,162 5,726 

6 ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 294 370   664 

7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 297    297 

8 ร.ร.ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1 23 199 130 96 448 

9 อปท.  (สามัญศึกษา) 13 1,760 3,409 1,608 514 7,291 

10 อปท. (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2-5 ขวบ)  251 8,006    8,006 

11 ตชด. 2 92 472   564 

12 ส านักงานพุทธศาสนา 3   142 106 248 

รวมทั้งสิ้น 623 26,208 53,990 27,587 16,105 123,890 

 

 

 

 

 

 



 
31 ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

 

ตำรำงที่  15  แสดงจ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำ  ประเภทอำชีวศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2564 

 

 

ประเภท
สถำนศึกษำ 

จ ำนวนนักศึกษำ  (คน) 

ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม
ปวช. 

ปวส.1 ปวส.2 รวม
ปวส. 

ป.ตรี
ปี 1 

ป.ตรี 
ปี 2 

รวม  
ป.ตรี 

รวม
ทั้งสิ้น 

อำชีวศึกษำ
รัฐบำล               
(7 แห่ง) 

2,352 1,954 2,111 6,417 1,335 1,416 2,751 41 42 83 9,251 

อำชีวศึกษำ
เอกชน                  
(6 แห่ง) 

544 560 499 1,603 589 883 1,472    3,075 

รวมท้ังสิ้น 2,896 2,514 2,610 8,020 1,924 2,299 4,223 41 42 83 12,326 

   

 
 
 
 
 

ตำรำงที่  16  แสดงจ ำนวนนักเรียน  นักศึกษำ  ประเภทอุดมศึกษำ 
 
 

สถำนศึกษำ 

จ ำนวนนักศึกษำ  (คน) 

ปริญญำตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวมทั้งสิ้น 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

มหาวิทยาลัย                   
ราชภัฏ                   

ราชนครินทร์ 
1,136 1,202 1,039 1,149 526 

 

344 

 

79 

 

4 5,479 

มหาวิทยาลัย           
มหาจุฬาลงกรณ์       

ราชวิทยาลัย 
66 51 66 52 9 

   

244 

รวมท้ังสิ้น 1,202 1,253 1,105 1,201 535 344 79 4 5,723 
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ตำรำงท่ี  17  แสดงจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ  ทุกสังกัด  จ ำแนกรำยอ ำเภอ  ปีกำรศึกษำ 2562 – 2564 
 
 

 
ที ่

 
อ ำเภอ 

จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ (คน) 

 2562       2563         2564 

1 อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 53,767 52,269 51,176 
2 อ าเภอพนมสารคาม 17,078 16,851 16,769 
3 อ าเภอบางปะกง 18,080 17,704 16,230 
4 อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 14,374 14,294 13,964 
5 อ าเภอสนามชัยเขต 13,156 12,970 12,787 
7 อ าเภอบ้านโพธิ์ 7,360 7,478 7,500 

6 อ าเภอท่าตะเกียบ 7,898 7,743 7,498 
8 อ าเภอแปลงยาว 7,219 7,180 7,094 

9 อ าเภอบางคล้า 6,986 6,754 6,559 
10 อ าเภอราชสาส์น 1,308 1,278 1,305 
11 อ าเภอคลองเขื่อน 1,088 1,103 1,065 

รวมทั้งสิ้น 148,314     145,624       141,947 

 จากตารางที่   17   พบว่า   จ านวนนักเรียน/นักศึกษา  จ าแนกรายอ าเภอ  ย้อนหลัง  3  ปี                       
ปีการศึกษา  2562 - 2564  มีแนวโน้มลดลง  ปีการศึกษา  2564  มีนักเรียน  นักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น                       
141,947 คน  โดยอ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  มีจ านวนนักเรียน /นักศึกษามากที่สุด  51,176  คน  รองลงมาคือ
อ าเภอพนมสารคาม  จ านวน 16,769 คน  และอ าเภอคลองเขื่อน  มีจ านวนนักเรียนน้อยที่สุด  1,065  คน 

แผนภูมิที่  7  แสดงจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ  ทุกสังกัด  จ ำแนกรำยอ ำเภอ  ปีกำรศึกษำ 2562 - 2564 
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ตำรำงที่  18  แสดงจ ำนวนร้อยละของนักเรียน / นักศึกษำ  จ ำแนกตำมสังกัด 

 

สังกัด จ ำนวน ร้อยละ 
ผู้เรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.)   83,512 58.83 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.) 17,879 12.60 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.) 12,326 8.68 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  - (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 8,006 5.64 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  - สามัญศึกษา 7,291 5.14 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 6,387 4.50 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.) 5,734 4.04 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (ตร.) 564 0.40 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (พศ.) 248 0.17 

รวม 141,947 
 

  จากตารางที่  18  พบว่า สถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีผู้เรียนจ านวนทั้งสิ้น 141,947 คน                         
โดยสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีจ านวนผู้เรียนมากที่สุด  83,512 คน                  
คิดเป็นร้อยละ  58.83  และสถานศึกษาสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีจ านวนผู้เรียนน้อยที่สุด                    
248  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.17 

 

แผนภูมิที่  8  เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียน/นักศึกษำ  จ ำแนกตำมสังกัด 
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ตำรำงท่ี  19  แสดงจ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมระดับชั้น  (ประเภทสำมัญศึกษำ) 
  

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน 

เตรียมควำมพร้อม     
อนุบำล 2 ขวบ (สช.)    
อนุบำล 3 ขวบ       
อนุบำล 1                                             
อนุบำล 2                                                     

             292      
   286   

2,335                                             
7,958                                             
8,457 

รวมก่อนประถมศึกษำ 19,328 

ประถมศกึษาปีที่ 1                                         
ประถมศึกษาปีที่ 2                                           
ประถมศึกษาปีที่ 3                                            
ประถมศึกษาปีที่ 4                                     
ประถมศึกษาปีที่ 5                       
ประถมศึกษาปีที่ 6        

8,696                                                                                 
   9,590                    
   9,300        

8,644                                            
8,973                                            
9,063 

รวมประถมศึกษำ 54,266 

มัธยมศึกษาปีที่ 1                                         
มัธยมศึกษาปีที่ 2                                           
มัธยมศึกษาปีที่ 3              

8,736                                             
8,373                                             
8,167 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 25,276 

มัธยมศึกษาปีที่ 4            
มัธยมศึกษาปีที่ 5                          
มัธยมศึกษาปีที่ 6                                        

4,695                                            
4,076                                             
3,736 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย 12,507 

รวมทั้งสิ้น 111,377 

   หมายเหตุ  ข้อมูลนักเรียนไม่รวม กศน. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
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ตำรำงท่ี  20  แสดงสัดส่วนของผู้เรียน  จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำในสถำนศึกษำของรัฐบำล        
        และเอกชน   
 

ระดับ/ประเภทกำรศึกษำ 
    จ ำนวนผู้เรียน สัดส่วน (ร้อยละ) 

รัฐบำล เอกชน รวม รัฐบำล เอกชน 
ก่อนประถมศึกษา 14,120 4,082 18,202 78 22 
ประถมศึกษา 45,074 8,916 53,990 83 17 
มัธยมศึกษาตอนต้น 24,171 3,416 27,587 88 12 
มัธยมศึกษาตอนปลาย      
  - ประเภทสามัญศึกษา 14,640 1,465 16,105 91 9 
  - ประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.) 6,417 1,603 8,020 80 20 
อุดมศึกษา      
  - ประเภทอาชีวศึกษา  (ปวส.) 2,751 1,472 4,223 65 35 

 

 
 
แผนภูมิที่  9  แสดงสัดส่วนของผู้เรียน  จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำในสถำนศึกษำ                                          
        ของรัฐบำลและเอกชน   
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ตำรำงที่  21  แสดงจ ำนวนนักเรียน/ นักศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ                         
        และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดฉะเชิงเทรำ  (ภำคเรียนที่ 1/2564) 
 

ที ่ ระดับกำรศึกษำ จ ำนวนผู้เรียน ร้อยละ 
1 ประถมศึกษา 341 5.95 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น 2,223 38.77 
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,162 55.14 
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 8 0.14 
 รวมทั้งหมด 5,734  

 
 
ตำรำงที่  22  แสดงข้อมูลนักเรียน  ห้องเรียน  ครูและเจ้ำหน้ำที่  สังกัดส ำนักงำน              
                 พระพุทธศำสนำจังหวัดฉะเชิงเทรำ   
 

ที ่ ชื่อสถำนศึกษำ จ ำนวนห้องเรียน (ห้อง)      จ ำนวนนักเรียน (คน) จ ำนวน
ครู (คน) ม.ต้น ม.ปลาย รวม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดโสธรวราราม 

5 3 8 89 73 162 26 

2 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 

6 3 9 51 33 84 11 

3 โรงเรียนวิจิตรธรรมวิทยา 1 0 1 2 0 2 6 
รวมทั้งสิ้น 12 6 18 142 106 248 43 

 

ตำรำงที่  23  แสดงข้อมูลนักเรียน  สังกัดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ   จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ 

ก่อน
ประถมศึกษำ 

(คน) 

 ประถมศึกษำ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 โรงเรียน ตชด.บ้านนายาว 82 389 471 

2 โรงเรียน ตชด.บ้านนาอิสาน 10 83 93 

รวมทั้งสิ้น 92 472 564 
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ตำรำงที่  24  แสดงข้อมูลนักเรียน  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ  

 

ล ำดับ
ที่ 

ชื่อสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ 
ก่อน

ประถมศึกษำ 
(คน) 

ประถม   
ศึกษำ 
(คน) 

มัธยมศึกษำ
ตอนต้น 
(คน) 

มัธยมศึกษำ              
ตอนปลำย 

(คน) 

รวม          
รำยโรง(คน) 

1 ช าป่างามวิทยาคม - - 581 514 1,095 

2 วัดสัมปทวน 56 199 130 - 385 
3 เทศบาล 1 วัดแหลมใต ้ 154 436 147 - 737 

4 เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร 210 580 224 - 1,014 

5 เทศบาล 1 วัดแจ้ง 200 519 245 - 964 

6 เทศบาล 2 วัดโพธิ ์ 184 420 159 - 763 

7 บ้านหนองโสน 62 99 24 - 185 
8 อนุบาล อบต.หมอนทอง 61 - - - 61 
9 เทศบาล 1 บางวัว 254 653 98 - 1,005 

10 อนุบาลเทศบาลต าบลบางวัวคณารักษ์ 264 - - - 264 

11 เทศบาลเทพราชบุรีรมย ์ 65 252 - - 317 

12 เทศบาลวัดบางมะเฟือง 124 251 - - 375 

13 อนุบาล อบต.ดอนฉิมพล ี 126 - - - 126 

รวมท้ังสิ้น 1,760 3,409 1,608 514 7,291 

  

      

 

 

 

 

 

 

                                       



นร. ร.ร. นร. ร.ร. นร. ร.ร. นร. ร.ร. นร. ร.ร. นร. ร.ร. นร. ร.ร. นร. ร.ร. นร. ร.ร. นร. ร.ร. นร. ร.ร. นร. ร.ร. นร. ร.ร. นร. ร.ร. นร. ร.ร. นร. ร.ร.

เตรียมความพร้อม 8,006 251 297 1 8,303 252

เตรียมอนุบาล 156           12     52      1    -    -    208          13     

อ.1  ( 3 ขวบ) 226 9      156          18     65          1     1,093        22     523       11   79      1    1        1     9       1       2,152        64     

อ.2  ( 4 ขวบ) 2,688       135   2,679       145   84          1     1,359        22     631       12   87      1    4        1     14     1       7,546        318    

อ.3 ( 5 ขวบ) 2,884       135   2,771       145   101         1     1,474        22     606       11   76      1    87      2     7,999        317    

ปฐมวัย 5,798      135  5,606      145   250        1     4,082       22    1,760   12   8,006  251  294   1    92     2    297  1     23     1      26,208      

ป.1 3,324       138   3,071       145   128         1     1,485        22     549       9     73      1    101    2     27     1       8,758        319    

ป.2 3,243       138   3,081       145   127         1     1,428        22     527       9     56      1    79      2     28     1       8,569        319    

ป.3 3,662       138   3,284       145   135         1     1,611        22     608       9     62      1    81      2     30     1       9,473        319    

ป.4 3,575       138   3,271       145   156         1     1,559        22     579       9     74      1    67      2     34     1       9,315        319    

ป.5 3,327       138   2,991       145   154         1     1,382        22     555       9     52      1    68      2     37     1       8,566        319    

ป.6 3,556       138   3,048       144   150         1     1,451        22     591       9     53      1    76      2     43     1       8,968        318    

นอกระบบ (ประถม)  กศน. 341      11     341          11     

ประถม 20,687    138  18,746    145   850        1     8,916       22    3,409   9    -     370   1    472   2    199   1      341     11    53,990      

ม.1 998 41     1256 47     4,659      29    1,198        15     584       8     41     1       50     3       8,786        144    

ม.2 944 41     1196 47     4,553      29    1,125        14     548       7     47     1       50     2       8,463        141    

ม.3 880 41     1049 48     4,533      29    1,093        13     476       7     42     1       42     2       8,115        141    

นอกระบบ (ม.ต้น) กศน. 2,223   11     2,223        11     

มัธยมต้น 2,822      41    3,501      48    13,745   29   3,416       15    1,608   8    -     130   1      142   3      2,223  11    27,587      

ม.4 3,786      29    481           4      194       1     32     1       34     2       4,527        37     

ม.5 3,656      29    549           4      179       1     30     1       41     2       4,455        37     

ม.6 3,320      29    435           4      141       1     34     1       31     2       3,961        37     

นอกระบบ (ม.ปลาย) กศน. 3,162   11     3,162        11     

มัธยมปลาย 10,762   29   1,465       4      514      1    -     96     1      106   2      3,162  11    16,105      

ปวช.1 2,896     11     2,896        11     

ปวช.2 2,514     12     2,514        12     

ปวช.3 2,610     12     2,610        12     

นอกระบบ (ปวช.) กศน. 8        1      8              1       

ปวช. 8        1      8,020    12    8,028        

ปวส.1 1,924     12     1,924        12     

ปวส.2 2,299     13     2,299        13     

ปวส. 4,223    13    4,223        

ปี 1 41         2       1,136   1       66       1       1,243        4       

ปี 2 42         2       1,202   1       51       1       1,295        4       

ปี 3 1,039   1       66       1       1,105        2       

ปี 4 1,149   1       52       1       1,201        2       

ปี 5 526      1       9        1       535          2       

ป.บัณฑิต 344      1       344          1       

ป.โท 79       1       79            1       

ป.เอก 4         1       4              1       

อุดมศึกษา 83        2      5,479  1      244    1      5,806        

รวมท้ังส้ิน 29,307    138  27,853    145   25,607   29   17,879      28    7,291   13   8,006  251  664   1    564   2    297  1     448   1      248   3      5,734  11    12,326  13    5,479  1      244    1      141,947    638    

ตารางท่ี  25  แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน  นักศึกษา  และจ านวนสถานศึกษาท่ีเปิดสอนแต่ละระดับช้ัน  จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา  2564

ระดับช้ัน
สพป.ฉช.เขต 1 

(138 แห่ง)
สพป.ฉช.เขต 2 

(145 แห่ง)
สพม.ฉะเชิงเทรา 

(29 แห่ง)
          เอกชน       

     (28 แห่ง)
      ท้องถ่ิน     
     (13 แห่ง)

      ศพด.     
(251 แห่ง)

กศน.  อาชีวศึกษา มรร. มจร. รวมท้ังส้ิน        
 (647)

สาธิต มรร.   
 (1 แห่ง)

      ตชด      
   (2 แห่ง)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนฉะเชิงเทรา
ปัญญานุกูล

ส านักพุทธ

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  ปี 2564
38
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ตำรำงท่ี  26  แสดงข้อมูลนักเรียน  สังกัดศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดฉะเชิงเทรำ                                 
จ ำแนกตำมประเภทควำมพิกำรและเพศ 

 

ล ำดับ ประเภทควำมพิกำร จ ำนวนนักเรียน (คน) 
ชำย หญิง รวม 

1 บกพร่องทางการเห็น 1 1 2 

2 บกพร่องทางการได้ยิน 7 3 10 
3 บกพร่องทางสติปัญญา 51 44 95 
4 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  44 26 70 
5 บกพร่องทางการเรียนรู ้ 2 - 2 
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา  1 - 1 
7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ ์ 2 1 3 
8  ออทิสติก 41 7 48 

9 พิการซ้อน  35 31 66 
  รวมท้ังสิ้น 184 113 297 

 

ตารางที่  27  แสดงข้อมูลนักเรียน  สังกัดโรงเรียนฉะเชิงเทรำปัญญำนุกูล จ ำแนกตำมประเภท  
                ควำมพิกำรและเพศ 

 

ล ำดับ ประเภทควำมพิกำร จ ำนวนนักเรียน (คน) 
ชำย หญิง รวม 

1 บกพร่องทางการเห็น - - - 

2 บกพร่องทางการได้ยิน - - - 
3 บกพร่องทางสติปัญญา 182 106 288 
4 บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ  - - - 
5 บกพร่องทางการเรียนรู ้ 6 4 10 
6 บกพร่องทางการพูดและภาษา  - - - 
7 บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ ์ - - - 
8  ออทิสติก 134 16 150 

9 พิการซ้อน    

   รวมท้ังสิ้น 322 126 448 
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ตำรำงท่ี  28  แสดงจ ำนวนนักเรียน /นักศึกษำ  พิกำรสังกัดอ่ืน  จ ำแนกตำมประเภทควำมพิกำร 

 

ล ำดับ ประเภทควำมพิกำร 

จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมสังกัด (คน) รวม
นักเรียน

พิกำร (คน) 
สพป.ฉช. 
เขต 1 

สพป.ฉช.                
เขต 2 

สพม.ฉช. สช. กศน. อปท. อาชีวศึกษา 

1 ความพิการทางการมองเห็น 6 2 - - 5 - - 13 
2 ความพิการทางการได้ยิน 8 2 4 6 16 - - 36 
3 ความพิการทางสติปัญญา 63 67 15 6 34 7 4 196 
4 ความพิการร่างกาย                  

และสุขภาพ 
21 18 4 - 95 - 5 143 

5 ความพิการทางการเรียนรู ้ 781 390 86 9 131 1 - 1,398 
6 ความพิการทางการพูด              

และภาษา 
6 9 2 - 5 - - 22 

7 ความพิการทางการ
พฤติกรรมและอารมณ์ 

27 29 5 - 15 2 - 78 

8 ออทิสติก 28 14 9 2 14 1 - 68 
9 พิการซ้อน 27 14 1 - 4 - - 46 
 รวมทั้งสิ้น 967 545 126 23 319 11 9 2,000 

  
 จากตารางที่   28   พบว่า  นักเรียน / นักศึกษา  พิการสังกัดอ่ืน (นอกจากสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา  และโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล )  มีจ านวนทั้งสิ้น  2,000  คน  เมื่อพิจารณา             
ตามประเภทความพิการ  พบว่า  ประเภทความพิการทางการเรียนรู้  มีจ านวนมากที่สุด  1,398  คน  รองลงมา
คือประเภทความพิการทางสติปัญญา  มีจ านวน  196  คน  และประเภทความพิการทางการมองเห็น มีจ านวน
น้อยที่สุด  13  คน   
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3.1.3  จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
ตำรำงที่  29  แสดงจ ำนวนร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ครูผู้สอน  จ ำแนกตำมสังกัด 
 

สังกัด 
จ ำนวน 

ร้อยละ 
(คน) 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) 4,746 65.26 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 943 12.97 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.) 544 7.48 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 406 5.58 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  - สามัญศึกษา 361 4.96 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 197 2.71 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  (พศ.) 43 0.59 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  (ตร.) 33 0.45 

รวม 7,273 
 

 จากตารางที่  29   พบว่า  สถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา/ครูผู้สอน
จ านวนทั้งสิ้น  7,273  คน  โดยสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจ านวนบุคลากร
ทางการศึกษา/ครูผู้สอน มากท่ีสุด  4,746 คน  คิดเป็นร้อยละ  65.26  รองลงมาคือสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จ านวน  943  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.97  และสถานศึกษาสังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  มีจ านวนบุคลากรทางการศึกษา/ครูผู้สอนน้อยทีสุ่ด  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  0.45 

แผนภูมิที่  10  เปรียบเทียบร้อยละของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ/ครูผู้สอน  จ ำแนกตำมสังกัด                                       
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ตำรำงท่ี  30  แสดงจ ำนวนร้อยละของห้องเรียน  จ ำแนกตำมสังกัด 
 

สังกัด จ ำนวน ร้อยละ 
ห้องเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3,887 73.65 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 603 11.42 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   497 9.42 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (สามัญศึกษา) 245 4.64 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 28 0.53 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 18 0.34 

รวม 5,278 
 

 จากตารางที่  30   พบว่า  สถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีจ านวนห้องเรียนทั้งสิ้น  5,278  ห้อง 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจ านวนห้องเรียนมากที่สุด  3,887  ห้อง 
คิดเป็นร้อยละ  73.65  รองลงมาคือสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีจ านวน  603  
ห้องเรียน  และสถานศึกษาสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีจ านวนห้องเรียนน้อยที่สุด  18  ห้อง                
คิดเป็นร้อยละ 0.34 
 
แผนภูมิที่  11  เปรียบเทียบร้อยละของห้องเรียน  จ ำแนกตำมสังกัด 
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3.2  ข้อมูลคุณภำพทำงกำรศึกษำ 

 3.2.1  ข้อมูลด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ  ได้แก่  ประชากรกลุ่มอายุวัยเรียน  อัตราการออกกลางคัน  
อัตราการเรียนต่อ อัตราการเรียนจบ และข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส 

ตำรำงที่  31  แสดงจ ำนวนร้อยละของผู้เรียนในระบบสถำนศึกษำต่อประชำกร  จ ำแนกตำมรำยอำยุ                             
        จังหวัดฉะเชิงเทรำ  (ที่มา : ข้อมูลประชากรเดือนธันวาคม  พ.ศ.2563  จากระบบสถิติทางการทะเบียน) 
 

ชั้น/ระดบักำรศึกษำ อำยุ 
(ปี) 

ผู้เรียน (คน) ประชำกร(คน) ร้อยละ 

เตรียมอนุบาล (สช.) 2 208 7,654 2.72 
อนุบาล 1 3 2,152 7,952 27.06 
อนุบาล 2 4 7,546 8,008 94.23 
อนุบาล 3 5 7,999 8,174 97.86 
รวมก่อนประถมศึกษำ   17,905 31,788 56.33 

ประถมศึกษาปีท่ี  1 6 8,758 8,675 100.96 

ประถมศึกษาปีท่ี  2 7 8,569 8,513 100.66 

ประถมศึกษาปีท่ี  3 8 9,473 9,328 101.55 

ประถมศึกษาปีท่ี  4 9 9,315 8,926 104.36 

ประถมศึกษาปีท่ี  5 10 8,566 8,215 104.27 

ประถมศึกษาปีท่ี  6 11 8,968 8,742 102.59 
รวมประถมศึกษำ   53,649 52,399 102.39 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 12 8,786 8,701 100.98 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 13 8,463 8,922 94.86 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 14 8,115 8,547 94.95 

รวมมัธยมศึกษำตอนต้น   25,364 26,170 96.92 
มัธยมศึกษาปีท่ี  4/ ปวช.1 15 7,423 8,985 82.62 
มัธยมศึกษาปีท่ี  5/ ปวช.2 16 6,969 9,196 75.78 

มัธยมศึกษาปีท่ี  6/ ปวช.3 17 6,566 8,678 75.66 

รวมมัธยมศึกษำตอนปลำยและเทียบเท่ำ   20,958 26,859 78.03 
อุดมศึกษาปีท่ี  1 /ปวส.1 18 3,167 8,575 36.93 
อุดมศึกษาปีท่ี  2 /ปวส.2 19 3,594 8,518 42.19 
อุดมศึกษาปีท่ี 3 20 1,105 8,977 12.31 
อุดมศึกษาปีท่ี 4 21 1,201 8,811 13.63 
อุดมศึกษาปีท่ี 5 22 535 9,693 5.52 
รวมปริญญำตรีและเทียบเท่ำ   9,602 44,574 21.54 

หมำยเหตุ  ไม่รวม กศน.,ศูนย์การศึกษาพิเศษ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
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แผนภูมิที่  12  แสดงจ ำนวนของผู้เรียนในระบบสถำนศึกษำต่อจ ำนวนประชำกรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

 

 

 

 

 

 จากตารางที่   31  พบว่า  ผู้ เรียนระดับก่อนประถมศึกษา  เปรียบเทียบกับจ านวนประชากร                       
อายุ  2 – 5  ปี  คิดเป็นร้อยละของผู้เรียนในระบบสถานศึกษา  56.33  ระดับประถมศึกษา  อายุ 6 -  11 ปี                
มีจ านวนผู้เรียนมากกว่าจ านวนประชากร  1,250  คน  คิดเป็นร้อยละ  102.39  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                     
คิดเป็นร้อยละ  96.92  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ  78.03  ระดับปริญญาตรี                
และเทียบเท่า  มีจ านวนผู้เรียนน้อยว่าจ านวนประชากร    34,972  คน  คิดเป็นร้อยละ 21.54 

ตำรำงท่ี  32  แสดงจ ำนวนนักเรียน / นักศึกษำ ด้อยโอกำส  จ ำแนกตำมประเภทและสังกัด                               
        ทุกระดับกำรศึกษำ   

ล ำดับ ควำมด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักเรียนด้อยโอกำส (คน) 

สพป.ฉช. 1 สพป.ฉช. 2 สพม.ฉช. อปท. รวม 
1 ถูกบังคับให้ขายแรงงาน - - - - - 
2 อยู่ในธุรกิจทางเพศ - - - - - 
3 ถูกทอดทิ้ง - 5 1 0 6 
4 อยู่ในสถานพินจิและคุ้มครองเยาวชน - - - - - 
5 เร่ร่อน - - - - - 
6 ได้รับผลกระทบจากเอดส ์ - - - - - 
7 ชนกลุ่มน้อย - 1 - - 1 
8 ถูกท าร้ายทารณุ - - - - - 
9 ยากจน (มากเป็นพิเศษ) 7,729 9,028 5,641 2 22,400 
10 มีปัญหาเกีย่วกับยาเสพติด - - - - - 

รวมทั้งหมด 7,729 9,034 5,642 2 22,407 

 หมายเหตุ  เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ)  หมายถึง  เด็กซึ่งเป็นบุตรหลานของคนยากจนท่ีมรีายได้ไม่เพียงพอ                      
ต่อการเลี้ยงชีพ  ครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน  20,000  บาท ต่อปี 

 จากตารางที่   32   พบว่า  นักเรียน /นักศึกษา  ด้อยโอกาส  จ าแนกตามประเภทและสังกัด                         
รวมทุกระดับการศึกษา  มีจ านวนทั้งสิ้น  22,407  คน  เมื่อพิจารณาตามประเภทความด้อยโอกาส  พบว่า  
ประเภทยากจน  มากที่สุด  จ านวน  22,400  คน  ประเภทถูกทอดทิ้ง  มีจ านวน  6 คน  ชนกลุ่มน้อย 1 คน                       
และไม่มีนักเรียนด้อยโอกาส  ประเภทถูกบังคับให้ขายแรงงาน, อยู่ในธุรกิจทางเพศ, อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครอง
เยาวชน, เร่ร่อน, ได้รับผลกระทบจากเอดส์} ถูกท าร้ายทารุณ  และมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
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ตำรำงท่ี  33  แสดงจ ำนวนนักเรียนออกกลำงคัน  จ ำแนกตำมประเภทและสังกัด  ทุกระดับกำรศึกษำ                   
        ปีกำรศึกษำ 2563 

ล ำดับ สำเหตุกำรออกกลำงคัน จ ำนวนนักเรียน                       
จ ำแนกตำมสังกัด (คน) 

รวม
นักเรียน 
(คน) 

สพป.ฉช.
เขต 2 

สช. สอศ. 

1 มีปัญหาในการปรับตัว - 6 27 33 
2 สมรส - - - 0 
3 ต้องคดี/ถูกจับ - - - 0 
4 เจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ - 1 - 1 
5 หาเลี้ยงครอบครัว - 17 3 20 
6 อพยพตามผู้ปกครอง 3 20 8 31 
7 ฐานะยากจน - 2 1 3 
8 มีปัญหาครอบครัว 3 - 17 20 
9 ด้านการเรียน - - 35 35 
10 กรณีอื่นๆ - 1 -       1 
 รวมท้ังสิ้น 6 47 91      144 

 

 จากตารางที่   33  จ านวนนักเรียนออกกลางคัน  จ าแนกตามประเภท  รวมทุกระดับการศึกษา                   
มีจ านวนทั้งสิ้น  144  คน  เมื่อพิจารณาตามสาเหตุการออกกลางคัน  พบว่า   ด้านการเรียน  มีจ านวนมากที่สุด 
ซึ่งมีเฉพาะสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จ านวน  35  คน  รองลงมา คือ มีปัญหาในการปรับตัว  
จ านวน  33  คน  อพยพตามผู้ปกครอง  จ านวน  31  คน  น้อยที่สุด คือ  เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ    และกรณีอ่ืน ๆ  
จ านวน  1  คน  ไม่มีนักเรียนออกกลางคันประเภทสมรสและต้องคดี/ถูกจับ 

     3.2.2  ข้อมูลด้ำนคุณภำพทำงกำรศึกษำ  ไดแ้ก่  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพ้ืนที่  ได้แก่  
 O-Net, N-Net, V-Net , NT, RT                   
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลคุณภาพทางการศึกษาของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ซึ่งเป็นข้อมูลผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้   
 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)        
     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6             
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3               
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6            
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)     
     - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 (ปวช.3)           
     - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 (ปวส.2)      
 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET)     
     - ระดับประถมศึกษา             
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น          
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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          4.  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test :RT)   
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
         5.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  (National Test : NT)     
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3           

1. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  

           O-NET (Ordinary National Educational Test)  คื อ  ก า รท ด สอบ ท างก ารศึ ก ษ าระดั บ ช าติ            
ขั้นพ้ืนฐาน  ที่ถูกจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้
และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ประเมิน              
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  เพ่ือชี้วัดคุณภาพ                 
และมาตรฐานทางการศึกษาของนักเรียนและสถานศึกษา  

การศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   (O-NET)  ปีการศึกษา                     
2561 - 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6                      
เขตตรวจราชการภาค 8  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามกลุ่มสาระวิชาหลักที่ทดสอบ สรุปผลการศึกษา และวิเคราะห์               
ได้ดังนี้  

 

ตำรำงที่  34 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET)              

           ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี  6  ช้ันมัธยมศึกษำปีที่  3  และช้ันมัธยมศึกษำปีที่  6 

ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET)   

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

จังหวัด ภำค ประเทศ จังหวัด ภำค ประเทศ จังหวัด ภำค ประเทศ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 42.72 43.54 43.14 37.05 40.04 37.99 43.07 45.44 42.13 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 36.38 37.01 37.50 35.26 37.52 36.30 37.82 38.67 36.01 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 35.45 35.66 35.02 32.80 35.04 32.34 33.94 36.28 33.79 

   

  จากตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 เมื่อพิจารณาผลการทดสอบย้อนหลัง 3 ปี  
พบว่า  ปีการศึกษา 2561 – 2562  จังหวัดฉะเชิงเทรามีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทุกวิชาต่ ากว่าระดับภาคและระดับประเทศ       
ปีการศึกษา 2563  มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาต่ ากว่าระดับภาค แต่สูงกว่าระดับประเทศ  ส าหรับคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รวมทุกวิชาต่ ากว่าระดับ
ภาค แต่สูงกว่าระดับประเทศ 
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แผนภูมิที่  13 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET) 

ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  6 

                  

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่ 14  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET)                            
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่ 15  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET)                            
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  6 
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หมำยเหตุ  ในปีการศึกษา  2563  เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  ท าให้  สทศ.
 ประกาศไม่บังคับการเข้าทดสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3                      
 ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังให้นักเรียนเข้าทดสอบทุกคน  

2. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  (V-NET)  

      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational Test :                 
V-NET) V-NET  คือ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา เพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียน
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3)  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2)                  
เพ่ือชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของนักเรียนและสถานศึกษา  จ าแนกตามระดับชั้น  ดังนี้ 

ตำรำงที่  35  แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (V-NET)                                   
ระดบัประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) และระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2) 

 

ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติ (V-NET) 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

จังหวัด ภำค ประเทศ จังหวัด ภำค ประเทศ จังหวัด ภำค ประเทศ 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที ่3 
(ปวช. 3)   

42.03 43.34 41.63 43.47 46.09 43.63 40.13 40.64 38.73 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงชั้น     
ปีที่ 2 (ปวส. 2) 

40.70 41.82 40.04 42.24 43.21 40.75 - -  -  

         จากตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3)   เมื่อพิจารณาผลการทดสอบย้อนหลัง 3 ปี  พบว่า  โดยภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรามีคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (V-NET)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3)  ปีการศึกษา 
2561 และ 2563 รวมทุกวิชา  สูงกว่าระดับประเทศ  ส่วนปีการศึกษา  2562 มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาต่ ากว่า
ระดับประเทศ  

 แผนภูมิที ่ 16  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (V-NET)                                             
                   ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) 
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3. กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  ด้ำนกำรศึกษำนอกระบบ (N-NET)        
             การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านการศึกษานอกระบบ  N-NET (Non-Formal National 
Education Test)  หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นการทดสอบ
เพ่ือวัดความรู้ให้แก่นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เพ่ือชี้วัดคุณภาพและ
มาตรฐานทางการศึกษาของนักเรียนและสถานศึกษา จ าแนกตามระดับชั้น  ดังนี้ 

ตำรำงที่  36  แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (N-NET)   
                 ระดับประถมศึกษำ  มัธยมศึกษำตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ครั้งที่  2 
 

ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับชำติ (N-NET)   

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 

จังหวัด ภำค ประเทศ จังหวัด ภำค ประเทศ จังหวัด ภำค ประเทศ 

ประถมศึกษา  43.18 46.04 42.21 47.00 44.12 42.29 42.34 46.01 40.33 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

42.31 42.14 39.23 40.56 42.25 38.89 39.39 40.34 37.74 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

37.90 37.95 35.14 36.81 38.10 34.51 33.46 33.68 31.36 

 จากตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  (N-NET) ระดับประถมศึกษา  
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที ่ 2  เมื่อพิจารณาผลการทดสอบย้อนหลัง 3 ปี  พบว่า
โดยภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรามีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 รวมทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศ   

แผนภูมิที่  17  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (N-NET) ระดับประถมศึกษำ ครั้งท่ี  2 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
50 ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

 

แผนภูมิที่  18  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (N-NET)  

                         ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ครั้งท่ี  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 19 เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ (N-NET)  

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ครั้งท่ี  2 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ที่มำ : สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ  www.niets.or.th  

 

 

http://www.niets.or.th/
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 1. ข้อมูลระดับประเทศ

  ระดับประเทศ   จำ นวนโรงเรียนที่เข้ สอบ :   30,211 แห่ง   จำ นวนนักเรียนที่เข้ สอบ : 726,007 คน (ปกติ : 678,076 ,พิเศษ : 44,425 คน, Walk-in: 3,707 คน)

 2. คะแนนผลก รประเมินก รอ่ น

ด้ น
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำ แนกต มสังกัด

ประเทศ สพฐ. สช. อปท. กทม. อว. ตชด. พัทย โฮมสคูล

  การอ่านออกเสียง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.14 74.13 74.46 71.99 77.92 80.60 59.93 64.32 69.67

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 13.60 13.29 14.31 14.54 12.87 12.71 13.90 16.41 15.22

  การอ่านรู้เรื่อง
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.86 72.23 70.93 69.59 75.16 73.81 65.77 61.65 68.50

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 9.45 9.28 9.73 9.97 9.29 8.64 10.07 9.80 8.30

  รวม 2 ด้าน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.02 73.20 72.72 70.82 76.56 77.28 62.87 63.02 68.40

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 21.18 20.72 22.18 22.48 20.20 19.80 21.76 24.58 22.32

 3. กร ฟเปรียบเทียบคะแนนผลก รประเมินก รอ่ นของสังกัด กับประเทศ

ประเทศ สพฐ. สช. อปท. กทม. อว. ตชด. พัทยา โฮมสคูล

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน
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สำ นักง นคณะกรรมก รก รศึกษ ขั้นพื้นฐ น กระทรวงศึกษ ธิก ร
ร ยง นผลก รประเมินคว มส ม รถด้ นก รอ่ นของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ชั้นประถมศึกษ ปีที่ 1  ปีก รศึกษ  2563

ฉบับที่ 1 แบบสรุปร ยง นผลก รทดสอบของประเทศ (Country01)

 4. ต ร งแสดงจำ นวนและร้อยละนักเรียน จำ แนกต มระดับคุณภ พ

ด้ น

จำ นวนและร้อยละนักเรียน จำ แนกต มระดับคุณภ พ (ยกเว้นเด็กพิเศษ และ Walk-in)

ดีม ก ดี พอใช้ ปรับปรุง

จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ จำ นวน ร้อยละ

  การอ่านออกเสียง 395,824 60.90 138,547 21.32 64,161 9.87 51,428 7.91

  การอ่านรู้เรื่อง 327,362 50.44 246,170 37.93 60,413 9.31 15,020 2.31

  รวม 2 ด้าน 376,525 58.06 178,201 27.48 68,713 10.59 25,125 3.87

ผลก รประเมินคว มส ม รถด้ นก รอ่ นของผู้เรียน (Reading Test: RT)
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สำ นักทดสอบท งก รศึกษ
สำ นักง นคณะกรรมก รก รศึกษ ขั้นพื้นฐ น กระทรวงศึกษ ธิก ร

Country01

ก รประเมินคว มส ม รถด้ นก รอ่ นของผู้เรียน (Reading Test:RT)
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ระดับคุณภ พ
ช่วงคะแนนและคะแนนร้อยละในแต่ละระดับคุณภ พ

ก รอ่ นออกเสียง ก รอ่ นรู้เรื่อง รวม 2 ด้ น
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ

ดีมาก 37.5 - 50 75 - 100 37.5 - 50 75 - 100 75 - 100 75 - 100

ดี 25 - 37.49 50 - 74.99 25 - 37.49 50 - 74.99 50 - 74.99 50 - 74.99

พอใช้ 12.5 - 24.99 25 - 49.99 12.5 - 24.99 25 - 49.99 25 - 49.99 25 - 49.99

ปรับปรุง 0 - 12.49 0 - 24.99 0 - 12.49 0 - 24.99 0 - 24.99 0 - 24.99

 6. เกณฑ์ก รตัดสินระดับคุณภ พในแต่ละคว มด้ น

 5. คะแนนผลก รประเมินก รอ่ น ร ยด้ นและประเภทของคำ

ด้ น
คะแนน
ร้อยละ

ระดับคุณภ พ ร้อยละของ
นร. ที่อ่ นออกปรับปรุง พอใช้ ดี ดีม ก

ก รอ่ นออกเสียง 74.14 �

 1. การอ่านออกเสียงคำา 79.90 �

 ประเภทของคำา คำาอ่าน
 1.1 สระเดี่ยว เทวดา 74.99 � 74.99

 1.2 สระเดี่ยว เลขที่ 91.18 � 91.18

 1.3 สระเดี่ยว กระดาษ 86.40 � 86.40

 1.4 ตัวสะกดตรงมาตรา คนเดียว 83.56 � 83.56

 1.5 ตัวสะกดตรงมาตรา อย่างนี้ 77.62 � 77.62

 1.6 ตัวสะกดตรงมาตรา แข็งแรง 87.13 � 87.13

 1.7 มีรูปวรรณยุกต์ เจ้าหญิง 85.95 � 85.95

 1.8 มีรูปวรรณยุกต์ ชั่วโมง 76.75 � 76.75

 1.9 ไม่มีรูปวรรณยุกต์ นิยาย 89.16 � 89.16

 1.10 ไม่มีรูปวรรณยุกต์ เสาเอก 81.04 � 81.04

 1.11 สระเปลี่ยนรูป/สระลดรูป ทั้งหมด 74.19 � 74.19

 1.12 สระเปลี่ยนรูป ช็อกโกแลต 58.22 � 58.22

 1.13 สระประสม หัวใจ 94.81 � 94.81

 1.14 สระประสม เพื่อนบ้าน 89.39 � 89.39

 1.15 ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ข้อมูล 73.77 � 73.77

 1.16 ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ผู้วิเศษ 66.37 � 66.37

 1.17 คำาควบกล้ำา วงกลม 82.87 � 82.87

 1.18 คำาควบกล้ำา ผัดกะเพรา 74.41 � 74.41

 1.19 อักษรนำา เหมือนกัน 72.72 � 72.72

 1.20 อักษรนำา ขนมจีน 77.41 � 77.41

 2. การอ่านออกเสียงข้อความ 70.30 �

ก รอ่ นรู้เรื่อง 71.86 �

 1. การอ่านรู้เรื่องคำา(จับภาพ) 90.92 �

 2. การอ่านรู้เรื่องประโยค(เล่าเรื่องจากภาพ) 81.56 �

 3. การอ่านรู้เรื่องประโยค(เลือกตอบ) 64.53 �

 4. การอ่านรู้เรื่องข้อความ 57.73 �

รวม 2 ด้ น 73.02 �



รายงานผลการประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT)
ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3 ปปการศศกษา 2563

ฉบชบทรท 1 แบบสรคปรายงานผลการทดสอบของศศกษาธมการจชงหวชด (Province01)

สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ

1. ขผอมผลศศกษาธมการจชงหวชด

ศศกษาธมการภาค :

จสานวนโรงเรรยนทรทเขผาสอบ :จสานวนนชกเรรยนทรทเขผาสอบทชชงหมด :

ศศกษาธมการจชงหวชด : ภาค :สสสนนกงสนศศกษสธธกสรภสค 8 ตะวนนออก

8,820 คน(ปกตธ:8,388 คน, พธเศษ:402 คน, Walk-in: 30 คน) แหหง 316

สสสนนกงสนศศกษสธธกสรจนงหวนด ฉะเชธงเทรส

2. คะแนนสอบ NT

ดผาน ศศกษาธมการ
จชงหวชด

ศศกษาธมการ
ภาค ประเทศ

คะแนนเฉลรทยรผอยละจสาแนกตามสชงกชด

สพฐ. สช. อปท. กทม. อว. ตชด. พชทยา โฮมสคผล

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.
ดผานคณมตศาสตรร (Mathematics)

 18.71

 39.06

 18.97

 40.10

 19.13

 40.47

 19.24

 40.08

 16.59

 35.79

15.21

34.88

-

-

20.73

44.58

8.10

27.22

-

-

-

-

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.
ดผานภาษาไทย (Thai Language)

 17.13

 45.91

 17.24

 47.56

 17.58

 47.46

 17.23

 46.38

 16.76

 45.71

15.83

41.00

-

-

15.96

52.84

12.70

32.88

-

-

-

-

คะแนนเฉลรทยรผอยละ

S.D.
รวมความสามารถทชชง 2 ดผาน

 32.43

 42.48

 32.68

 43.83

 33.23

 43.97

 33.15

 43.23

 29.77

 40.75

27.06

37.94

-

-

32.65

48.71

17.16

30.05

-

-

-

-

3. กราฟเปรรยบเทรยบผลคะแนน NT ของศศกษาธมการจชงหวชด  ศศกษาธมการภาค สชงกชด และประเทศ
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ควสมสสมสรถดดสนคณธตศสสตรร ควสมสสมสรถดดสนภสษสไทย รวม 2 ดดสน

จนงหวนด ศศกษสธธกสรภสค ประเทศ สพฐ. สช. อปท. กทม. อว. ตชด. พนทยส โฮมสคคล

4. ตารางแสดงจสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ

ดผาน

จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ จสานวน รผอยละ

ดรมาก

จสานวนและรผอยละนชกเรรยน จสาแนกตามระดชบคคณภาพ (ยกเวผนเดดกพมเศษ และ  Walk-in)

ดร พอใชผ ปรชบปรคง

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร 872  10.39 1,554  18.52 3,602  42.94 2,360  28.13

ความสามารถดผานภาษาไทย 949  11.31 2,749  32.77 3,016  35.95 1,674  19.95

รวม 2 ดผาน 746  8.89 2,064  24.60 3,751  44.71 1,827  21.78

หมสยเหตต : จสสนวนนนกเรรยนทรทเขดสสอบในแตตละดดสนอสจมรจสสนวนไมตเทตสกนบนนกเรรยนทรทเขดสสอบทนทงหมดและอสจไมตเทตสกนนทนทง 2 ดดสน เนนทองจสกมรผคดเขดสสอบบสงคนเขดสสอบเพรยงวธชสใดวธชสหนศทง

1/2Province01



สสานชกงานคณะกรรมการการศศกษาขชชนพพชนฐาน กระทรวงศศกษาธมการ
สสานชกทดสอบทางการศศกษา

การประเมมนคคณภาพผผผเรรยน (NT) ชชชนประถมศศกษาปปทรท 3

5. คะแนนการประเมมนรายดผานและรายมาตรฐาน

ดรมากดรพอใชผ
ระดชบคคณภาพ

ปรชบปรคง
คะแนน

รผอยละ
ดผาน

ความสามารถดผานคณมตศาสตรร  39.06 n

 37.07 จสสนวนและพรชคณธต nสาระทรท 1
 36.98 ค 1.1 เขดสใจควสมหลสกหลสยของกสรแสดงจสสนวน ระบบจสสนวน กสรดสสเนธนกสรของจสสนวนผลทรทเกธดขศทนจสกกสรดสสเนธนกสร สมบนตธของกสรดสสเนธนกสร และนสสไปใชด nมาตรฐาน

1. ป.3/2 เปรรยบเทรยบและเรรยงลสสดนบจสสนวนนนบไมตเกธน 100,000 จสกสถสนกสรณรตตสง ๆ  44.30 n

2. ป.3/4 เปรรยบเทรยบเศษสตวนทรทตนวเศษเทตสกนน โดยทรทตนวเศษนดอยกวตสหรนอเทตสกนบตนวสตวน  26.80 n

3. ป.3/9 แสดงวธธรหสคสสตอบของโจทยรปปญหส 2 ขนทนตอนของจสสนวนนนบไมตเกธน 100,000 และ 0  29.73 n

4. ป.3/10 หสผลบวกของเศษสตวนทรทมรตนวสตวนเทตสกนน และผลบวกไมตเกธน 1 และหสผลลบ ของเศษสตวนทรทมรตนวสตวนเทตสกนน  48.55 n

5. ป.3/11 แสดงวธธรหสคสสตอบของโจทยรปปญหส กสรบวกเศษสตวนทรทมรตนวสตวนเทตสกนนและ ผลบวกไมตเกธน 1 และโจทยรปปญหส กสรลบเศษสตวนทรทมรตนวสตวนเทตสกนน  56.12 n

 37.70 ค 1.2 เขดสใจและวธเครสะหรแบบรคป ควสมสนมพนนธร ฟปงกรชนน ลสสดนบและอนตกรม และนสสไปใชด nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบตจสสนวนทรทหสยไปในแบบรคปของ จสสนวนทรทเพธทมขศทนหรนอลดลงทร ละเทตส ๆ กนน  37.70 n

 40.48 กสรวนดและเรขสคณธต nสาระทรท 2
 38.24 ค 2.1 เขดสใจพนทนฐสนเกรทยวกนบกสรวนด วนดและคสดคะเนขนสดของสธทงทรทตดองกสรวนด และนสสไปใชด nมาตรฐาน

1. ป.3/1 แสดงวธธรหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกรทยวกนบเงธน  46.32 n

2. ป.3/2 แสดงวธธรหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกรทยวกนบเวลส และระยะเวลส  35.97 n

3. ป.3/5 เปรรยบเทรยบควสมยสวระหวตสงเซนตธเมตรกนบมธลลธเมตร เมตรกนบเซนตธเมตร กธโลเมตรกนบเมตร จสกสถสนกสรณรตตสง ๆ  55.50 n

4. ป.3/6 แสดงวธธรหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกรทยวกนบควสมยสว ทรทมรหนตวยเปปนเซนตธเมตร และมธลลธเมตร เมตรและเซนตธเมตร กธโลเมตรและเมตร  31.71 n

5. ป.3/9 เปรรยบเทรยบนสทสหนนกระหวตสงกธโลกรนมกนบกรนม เมตรธกตนนกนบกธโลกรนม จสกสถสนกสรณรตตสง ๆ  38.75 n

6. ป.3/10 แสดงวธธรหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกรทยวกนบนสทสหนนกทรทมรหนตวยเปปน กธโลกรนมกนบกรนม เมตรธกตนนกนบกธโลกรนม  26.67 n

7. ป.3/13 แสดงวธธรหสคสสตอบของโจทยรปปญหสเกรทยวกนบปรธมสตรและควสมจตทรทมรหนตวย เปปนลธตรและมธลลธลธตร  42.22 n

 54.63 ค 2.2 เขดสใจและวธเครสะหรรคปเรขสคณธต สมบนตธของรคปเรขสคณธต ควสมสนมพนนธรระหวตสงรคปเรขสคณธตและทฤษฎรบททสงเรขสคณธต และนสสไปใชด nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบตรคปเรขสคณธตสองมธตธทรทมรแกนสมมสตร และจสสนวนแกนสมมสตร  54.63 n

 42.47 สถธตธและควสมนตสจะเปปน nสาระทรท 3
 42.47 ค 3.1 เขดสใจกระบวนกสรทสงสถธตธ และใชดควสมรคดทสงสถธตธในกสแกดปปญหส nมาตรฐาน

1. ป.3/1 เขรยนแผนภคมธรคปภสพ และใชดขดอมคลจสกแผนภคมธรคปภสพในกสรหสคสสตอบ ของโจทยรปปญหส  39.14 n

2. ป.3/2 เขรยนตสรสงทสงเดรยวจสกขดอมคลทรทเปปนจสสนวนนนบ และใชดขดอมคลจสกตสรสง ทสงเดรยวในกสรหสคสสตอบของโจทยรปปญหส  49.12 n

ความสามารถดผานภาษาไทย  45.91 n

 50.77 ท 1.1 ใชดกระบวนกสรอตสนสรดสงควสมรคดและควสมคธดเพนทอนสสไปใชดตนดสธนใจ แกดปปญหสในกสรดสสเนธนชรวธต และมรนธสนยรนกกสรอตสน nมาตรฐาน
1. ป.3/2 อธธบสยควสมหมสยของคสสและขดอควสมทรทอตสน  45.67 n

2. ป.3/3 ตนทงคสสถสมและตอบคสสถสมเชธงเหตตผลเกรทยวกนบเรนทอง  48.35 n

3. ป.3/4 ลสสดนบเหตตกสรณรและคสดคะเนเหตตกสรณรจสกเรนทองทรทอตสน โดยระบตเหตตผลประกอบ  52.50 n

4. ป.3/5 สรตปควสมรคดและขดอคธดจสกเรนทองทรทอตสนเพนทอนสสไปใชดในชรวธตประจสวนน  54.82 n

5. ป.3/7 อตสนขดอเขรยนเชธงอธธบสยและปฏธบนตธตสมคสสสนทงหรนอขดอแนะนสส  61.73 n

6. ป.3/8 อธธบสยควสมหมสยของขดอมคลจสกแผนภสพ แผนทรท และแผนภคมธ  41.55 n

 45.73 ท 2.1 ใชดกระบวนกสรเขรยนเขรยนสนทอสสร เขรยนเรรยงควสม ยตอควสม และเขรยนเรนทองรสวในรคปแบบตตสง ๆ เขรยนรสยงสนขดอมคลสสรสนเทศและรสยงสนกสรศศกษสคดนควดสอยตสงมรประสธทธธภสพ nมาตรฐาน
1. ป.3/2 เขรยนบรรยสยเกรทยวกนบสธทงใดสธทงหนศทงไดดอยตสงชนดเจน  37.55 n

2. ป.3/4 เขรยนจดหมสยลสครค  37.59 n

3. ป.3/5 เขรยนเรนทองตสมจธนตนสกสร  57.39 n

 42.45 ท 3.1 สสมสรถเลนอกฟปงและดคอยตสงมรวธจสรณญสณ และพคดแสดงควสมรคด ควสมคธด และควสมรคดสศกในโอกสสตตสง ๆ อยตสงมรวธจสรณญสณและสรดสงสรรคร nมาตรฐาน
1. ป.3/2 บอกสสระสสสคนญจสกกสรฟปงและกสรดค  46.23 n

2. ป.3/3 ตนทงคสสถสมและตอบคสสถสมเกรทยวกนบเรนทองทรทฟปงและดค  38.68 n

 45.47 ท 4.1 เขดสใจธรรมชสตธของภสษสและหลนกภสษสไทย กสรเปลรทยนแปลงของภสษสและพลนงของภสษส ภคมธปปญญส ทสงภสษส และรนกษสภสษสไทยไวดเปปนสมบนตธ ของชสตธ nมาตรฐาน
1. ป.3/1 เขรยนสะกดคสสและบอกควสมหมสยของคสส  37.16 n

2. ป.3/2 ระบตชนธดและหนดสทรทของคสสในประโยค  47.99 n

3. ป.3/4 แตตงประโยคงตสย ๆ  57.51 n

4. ป.3/5 แตตงคสสคลดองจองและคสสขวนญ  36.10 n

5. ป.3/6 เลนอกใชดภสษสไทยมสตรฐสนและภสษสถธทนไดดเหมสะสมกนบกสลเทศะ  47.02 n

 34.38 ท 5.1 เขดสใจและแสดงควสมคธดเหหน วธจสรณรวรรณคดรและวรรณกรรมไทยอยตสงเหหนคตณคตส และนสสมสประยตกตรใชดในชรวธตจรธง nมาตรฐาน
1. ป.3/1 ระบตขดอคธดทรทไดดจสกกสรอตสนวรรณกรรมเพนทอนสสไปใชดในชรวธตประจสสวนน  35.71 n

2. ป.3/3 แสดงควสมคธดเหหนเกรทยวกนบวรรณคดรทรทอตสน  33.05 n

รวม 2 ดผาน  42.48 n

6. เกณฑรการตชดสมนระดชบคคณภาพในแตหละความสามารถ

ชหวงคะแนนและคะแนนรผอยละในแตหละระดชบคคณภาพ

คะแนน

ระดชบคคณภาพ

รผอยละ คะแนน รผอยละ คะแนน รผอยละ

รวมทชชง 2 ดผานดผานคณมตศาสตรร(รผอยละ) ดผานภาษาไทย(รผอยละ)

67.5 - 100135 - 20068 - 10068 - 10067 - 100 67 - 100ดรมสก

48 - 67.4996 - 134.9949 - 67.9949 - 67.9947 - 66.99 47 - 66.99ดร

28.5 - 47.9957 - 95.9930 - 48.9930 - 48.9927 - 46.99 27 - 46.99พอใชด

0 - 28.490 - 56.990 - 29.990 - 29.990 - 26.99 0 - 26.99ปรนบปรตง

2/2Province01
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 3.2.3  ข้อมูลด้ำนประสิทธิภำพทำงกำรศึกษำ  (Efficiency)  ได้แก่  สัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน  
สัดส่วนนักเรียนต่อครู  สถานศึกษาจ าแนกตามขนาด  และสถานศึกษาขยายโอกาส  
 

ตำรำงที ่ 39  แสดงสัดส่วนนักเรียน  นักศึกษำต่อห้องเรียน  จ ำแนกตำมสังกัด  
  

สังกัด 
จ ำนวน

สถำนศึกษำ  
จ ำนวน 
นร./นศ. 

จ ำนวน
ห้องเรียน 

สัดส่วนนักเรียน  
: 1 ห้องเรียน 

(แห่ง) 
   รวมทั้งสิ้น 638 141,947 5,317 27 

กระทรวงศึกษำธิกำร 370 125,838 5,026 25 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) 314 83,512 3,887 21 

สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 1 138 29,307 1,540 19 
สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 2 145 27,853 1,505 19 
สพม. ฉะเชิงเทรา 29 25,607 775 33 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 297 26 11 

โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1 448 41 11 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) 28 17,879 603 30 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) 13 12,326 497 25 

   -  รัฐบาล 7 9,251 413 22 

   -  เอกชน 6 3,075 84 37 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ        
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 11 5,734 

  
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย             
และนวัตกรรม (อว.) 3 6,387 

  

  -  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 1 5,479 
 

 
  -  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร์าชวิทยาลัย 1 244 12 20 

  -  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 1 664 27 25 

ส่วนรำชกำรอื่น 269 16,109 291  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

   
 

  - สามัญศึกษา 13 7,291 245 30 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 251 8,006 
 

 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  2 564 28 20 

ส านักงานพระพุทธศาสนา 3 248 18 14 

จากตารางที่  39  แสดงสัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน  จ าแนกตามสังกัด  ดังนี้  สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชนและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประเภทสามัญศึกษา  มีสัดส่วนนักเรียนต่อห้องมากที่สุด  จ านวน                  
30  คน  และสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนา มีสัดส่วนนักเรียนต่อห้องน้อยที่สุด จ านวน   14  คน  
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ตำรำงที ่ 40  แสดงสัดส่วนนักเรียน/นักศึกษำ ต่อครูผู้สอน จ ำแนกตำมสังกัด  
  

สังกัด 

จ ำนวน
สถำนศึกษำ 

จ ำนวน 
นร./นศ. 

จ ำนวน
ครูผู้สอน 

สัดส่วน
นักเรียน  

: 1 ครูผู้สอน 
(แห่ง) 

 
  

รวมทั้งสิ้น 638 141,947 7,273 20 
กระทรวงศึกษำธิกำร 370 125,838 6,836 18 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(สพฐ.) 314 83,512 4,746 18 

สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 1 138 29,307 1,640 18 

สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต 2 145 27,853 1,598 17 

สพม. ฉะเชิงเทรา 29 25,607 1,370 19 

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 1 297 54 6 

โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 1 448 84 5 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) 28 17,879 943 19 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) 13 12,326 544 23 

   -  รัฐบาล 7 9,251 404 23 

   -  เอกชน 6 3,075 140 22 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ        
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) 11 5,734 197 29 

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย             
และนวัตกรรม (อว.) 3 6,387 406 16 

  -  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 1 5,479 310 18 

  -  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร์าชวิทยาลัย 1 244 44 6 

  -  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 1 664 52 13 
ส่วนรำชกำรอื่น 269 16,109   

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     

- สามัญศึกษา 13 7,291 361 20 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 251 8,006   

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตชด.) 2 564 33 17 

ส านักงานพระพุทธศาสนา 3 248 43 6 
 
จากตารางที่  40  แสดงสัดส่วนนักเรียน /นักศึกษา  ต่อครูผู้สอน  จ าแนกตามสังกัด  ดังนี้  สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.)  มีสัดส่วนนักเรียน/นักศึกษา ต่อครูผู้สอน                  
มากที่สุด  จ านวน  29  คน  รองลงมาคือสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ.)  จ านวน               
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23  คน และสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีสัดส่วนนักเรียน                
ต่อครูผู้สอนน้อยที่สุด  จ านวน  16  คน  
 
ตำรำงท่ี  41  แสดงจ ำนวนและค่ำร้อยละของโรงเรียนขยำยโอกำส (สพฐ.)  

 

ล ำดับ สังกัด/อ ำเภอ 

โรงเรียน             
ขยำยโอกำส 

 

โรงเรียน
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

นักเรียน
ขยำย
โอกำส 

นักเรียน
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  1 

40 138 28.99 11,877 29,307 40.53 

               อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 9 37 24.32 2,407 11,355 21.20 
               อ าเภอบ้านโพธ์ิ 4 25 16 687 2,567 26.76 
               อ าเภอบางปะกง 13 27 48.15 5,026 6,814 73.76 
               อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 14 49 28.57 3,757 8,571 43.83 

2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2 48 147 32.65 13,634 27,853 48.95 

               อ าเภอบางคล้า 6 16 37.50 738 1,465 50.38 
               อ าเภอพนมสารคาม 5 40 12.50 1,641 8,074 20.32 
               อ าเภอราชสาส์น 1 7 14.29 271 777 34.88 
               อ าเภอสนามชัยเขต 17 35 48.57 4,925 6,935 71.02 
               อ าเภอแปลงยาว 5 19 26.32 1,710 4,183 40.88 
               อ าเภอท่าตะเกียบ 14 20 70 4,349 5,728 75.93 
               อ าเภอคลองเขื่อน - 8  - 691  
 

 จากตารางที่ 41 แสดงจ านวนโรงเรียนขยายโอกาส (สพฐ.)  จ าแนกตามสังกัด  พบว่า  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  มีโรงเรียนขยายโอกาส  จ านวน  40  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  28.99  
นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส  จ านวน  11,877  คน  คิดเป็นร้อยละ 40.53  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  มีโรงเรียนขยายโอกาส  จ านวน  48  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  32.65  นักเรียน             
ในโรงเรียนขยายโอกาส  จ านวน 13,634  คน  คิดเป็นร้อยละ 48.95  อ าเภอสนามชัยเขต  มีโรงเรียนขยายโอกาส
มากที่สุด  จ านวน  17  แห่ง  รองลงมาคือ อ าเภอบางน้ าเปรี้ยวและอ าเภอท่าตะเกียบ  จ านวน  14  แห่ง               
อ าเภอคลองเขื่อนไม่มีโรงเรียนขยายโอกาสอยู่ในพ้ืนที่  
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ตำรำงท่ี  42  แสดงข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำ  จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำและสังกัด  

สังกัด 
ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ ขนำดใหญ่พิเศษ 

สถานศึกษา นักเรียน สถานศึกษา นักเรียน สถานศึกษา นักเรียน สถานศึกษา นักเรียน 

สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต  1 58 3,818 75 17,359 3 2,401 2 5,729 

สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต  2 66 5,085 74 17,419 4 2,819 1 2,530 

สพม.ฉะเชิงเทรา 15 2,903 9 7,214 1 2,242 4 13,248 

สช. (เอกชน) 5 444 11 3,175 10 8,773 2 5,487 

รวมท้ังสิ้น 144 12,250 169 45,167 18 16,235 9 26,994 
 

หมำยแหตุ 
1. โรงเรียนขนาดเล็ก          สังกัด  สพป., และ สช.  จ านวนนักเรียน  1 – 120 คน    

                  สังกัด  สพม. จ านวนนักเรียน 1 – 499 คน 
2. โรงเรียนขนาดกลาง        สังกัด  สพป., และ สช.  จ านวนนักเรียน  121 – 600  คน                         

                  สังกัด  สพม. จ านวนนักเรียน 500 – 1,499 คน 
3. โรงเรียนขนาดใหญ่         สังกัด  สพป., และ สช.  จ านวนนักเรียน  601 – 1,500  คน                                         

                  สังกัด  สพม. จ านวนนักเรียน 1,500  – 2,499 คน 
4. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  สังกัด  สพป., และ สช.  จ านวนนักเรียน  1,501 คนข้ึนไป                                         

               สังกัด  สพม. จ านวนนักเรียน  2,500  คน  ขึ้นไป 
 

 
3.2.4  กำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง  (Relevancy)   
 
ตำรำงท่ี  43  แสดงอัตรำกำรศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ  ปีกำรศึกษำ 2562- 2564 
 

จ ำนวนนักเรียนที่จบ
ชั้น ม.3  
(คน) 

ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนักเรียน
ศึกษำต่อ          

(ม.4และปวช.1) 

ประเภท สัดส่วนการ
เรียนต่อ 

สายสามัญ 
(ม.4) 

สายอาชีพ 
(ปวช.1) 

สามญั : อาชพี 

ปี 2561 = 7,616 2562 7,245 4,358 2,887 60 : 40 

ปี 2562 = 8,656  2563 7,619 4,695 2,924  62 : 38 

ปี 2563 = 6,888 2564 7,423 4,527 2,896      61 : 39 
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 จากตารางที่   43  แสดงอัตราการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ปีการศึกษา                        
2562 - 2564  พบว่า  ปีการศึกษา  2564    มีนักเรียนศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  1  จ านวน  7 ,423  คน  โดยศึกษาต่อสายสามัญ   (มัธยมศึกษาปีที่   4)                      
จ านวน  4,527  คน  และสายอาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1)  จ านวน  2 ,896  คน  คิดเป็นสัดส่วน          
สายสามัญต่อสายอาชีพเท่ากับ  61 : 39  (เฉพาะสถานศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา)                
         
ตำรำงท่ี  44  แสดงอัตรำกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2562 - 2564 
                 (สถำนศึกษำในจังหวัดฉะเชิงเทรำ) 

ปีการศึกษา 
จ ำนวนนักเรียน

ศึกษำต่อ          
(ป.ตรี ปี 1และปวส.1) 

ประเภท สัดส่วนการเรียนต่อ 

 ป.ตรี ปี 1  ปวส.1 สามญั   :   อาชพี 

2562 3,596 1,451 2,145 40 : 60 

2563 3,232 1,197 2,035 37 : 63 

2564 3,167 1,243 1,924 39 : 61 

  
 จากตารางที่   44  แสดงอัตราการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  ปีการศึกษา  2562 - 2564  พบว่า                     
ปีการศึกษา  2564  มีจ านวนนักเรียน  นักศึกษา  เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีปีที่ 1 และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง  ปีที่ 1  รวมจ านวน  3,167  คน  โดยศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ปีที่  1  จ านวน  1 ,243  คน    
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่  1  จ านวน  1,924  คน  คิดเป็นสัดส่วนปริญญาตรี ต่อ ปวส. เท่ากับ  
39 : 61   
  

ตำรำงท่ี  45  แสดงจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ สังกัดอำชีวศึกษำ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ                     
       จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ (รัฐบำลและเอกชน)   

ระดับกำรศึกษำ เพศ 

    ชาย            หญิง 

จ ำนวน                         
นักเรียน/นักศึกษำ    

(คน) 

ปวช. 5,054 2,966 8,020 

ปวส. 2,455 1,768 4,223 

ปริญญำตรี       65          18               83 

รวม 7,574      4,752         12,326 
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ตำรำงที่  46  แสดงจ ำนวนนักเรียน /นักศึกษำ  สังกัดอำชีวศึกษำ  จ ำแนกตำมสถำนศึกษำ                         
        และระดับชั้น  (รัฐบำล)  7  แห่ง 

ล ำดับ ชื่อสถำนศึกษำ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม 
ปวช. 

ปวส.1 ปวส.2 รวม
ปวส. 

ป.ตรี
ปี 1 

ป.ตรี 
ปี 2 

รวม
ทั้งสิ้น 

1 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง  133 133 119 385 84 52 136 - - 521 

2  วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม  451 354 508 1,313 231 327 558 - - 1,871 

3 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  

283 24 28 335 69 34 103 - - 438 

4 วิทยาลยัเทคนิคจุฬาภรณ์     
(ลาดขวาง)   

174 92 126 392 87 93 180 - - 572 

5 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  753 621 712 2,086 502 587 1,089 27 35 3,237 

6 วิทยาลยัสารพัดช่างฉะเชิงเทรา  - 131 155 286 - 8 8 - - 294 

7 วิทยาลยัอาชวีศึกษาฉะเชิงเทรา  558 599 463 1,620 362 315 677 14 7 2,318 

รวมท้ังสิ้น 2,352 1,954 2,111 6,417 1,335 1,416 2,751 41 42 9,251 

 

ตำรำงที่  47  แสดงจ ำนวนนักเรียน / นักศึกษำ  สังกัดอำชีวศึกษำ  จ ำแนกตำมสถำนศึกษำ                      
        และระดับชั้น (เอกชน) 6 แห่ง 

ล ำดับ ชื่อสถำนศึกษำ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 รวม ปวส.1 ปวส.2 รวม 
รวม

ทั้งหมด 

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ 93 92 89 274 34 38 72 346 

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 157 191 102 450 44 60 104 554 

3 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า - - - - 110 153 263 263 

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ 154 145 163 462 207 419 626 1,085 

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธ์ิ 105 106 112 323 91 71 162 485 

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม 35 26 33 94 103 142 245 339 

รวมท้ังสิ้น 544 560 499 1,603 589 883 1,472 3,075 

หมำยเหตุ  สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา  ทุกแห่งจัดการเรียนการสอนทวิภาคี  ยกเว้นวิทยาลัยเกษตร                     
     และเทคโนโลยี 
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ตำรำงที่  48  เปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ  ประเภทอำชีวศึกษำ  ในสถำนศึกษำของรัฐบำล        
และเอกชน  จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 

สถำนศึกษำ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 
รวม
ปวช. 

ปวส.1 ปวส.2 
รวม
ปวส. 

ป.
ตรีปี 
1 

ป.
ตรีปี 
2 

รวม 
ป.ตรี 

รวมท้ังสิ้น 

รัฐบำล      
(7 แห่ง) 

2,352 1,954 2,111 6,417 1,335 1,416 2,751 41 42 83 9,251 

เอกชน       
(6 แห่ง) 

   544 560 499 1,603 589 883 1,472 
- - - 

3,075 

รวมท้ัง
จังหวัด 

2,896 2,514 2,610 8,020 1,294 2,299 4,223 41 42 83 12,326 

 
 
ตำรำงที่  49  แสดงข้อมูลนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ  สังกัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์                  
        วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  

ระดับกำรศึกษำ (ชั้น) ม.รำชภัฏรำชนครินทร ์
ม.มหำจุฬำลงกรณ                   

รำชวิทยำลยั                 
รวม 

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1           
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2           
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3           
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4           
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 5   
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท                     
ระดับปริญญาเอก                

1,136                    
1,202                    
1,039         
1,149          
526                                     
344               
79                 
4 

66                           
51                                
66                                
52                                
9       

 

1,202                  
1,253                  
1,105                 
1,201                               
535                       
344                       
79                         
4                      

รวมทั้งสิ้น 5,479 244 5,723 
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3.3  ปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

          ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร  เป็นตัวชี้วัดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579  
ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  และเป็นตัวชี้วัดด้านการศึกษา  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านการศึกษา   

ตำรำงท่ี  50 แสดงข้อมูลปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรในจังหวัดฉะเชิงเทรำ  ปี 2560 – 2563 

 
 

ปี 
กลุ่มอำยุ (ปี) 

15 - 39 40 - 59 15 - 59 15 ปีขึ้นไป 60 ปีขึ้นไป 

2560 10.55 7.75 9.26 8.38 4.73 

2561 10.82 7.75 9.39 8.53 5.10 

2562 10.72 7.51 9.20 8.32 4.93 

2563 11.06 8.27 9.72 8.62 4.49 

   

 จากตารางที่  50  จ านวนปีการศกึษาเฉลี่ยของประชากรไทย  ในจังหวัดฉะเชิงเทรา                      
จ าแนกตามกลุ่มอายุ  ดังนี้ 

 

กลุ่มอำยุ  15 – 39  ปี  เป็นกลุ่มประชากรที่คาดว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการสามารถพัฒนา
ส่งเสริมเพ่ือยกระดับการพัฒนาให้มีความรู้ที่สามารถต่อยอดวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น  เพ่ือสร้างโอกาสให้เพ่ิมพูน
ความรู้  และเพ่ิมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  โดยในปี  2563  มีปีการศึกษาเฉลี่ย  เท่ากับ  11.06 
เพ่ิมข้ึนจากป ี2562 +0.34 

กลุ่มอำยุ  40 – 59  ปี  เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินการพัฒนาให้ความรู้ที่ ไม่เน้นการเพ่ิมวุฒิการศึกษา                         
แต่เป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านอ่ืน ๆ เช่น  การให้ความรู้ในการอบรมทักษะอาชีพ  โดยในปี  2563                 
มีปีการศึกษาเฉลี่ย  เท่ากับ  8.27  เพ่ิมข้ึนจากปี 2562  +0.76 

กลุ่มอำยุ  15 – 59  ปี  เป็นกลุ่มที่อยู่ในก าลังแรงงาน  หรือผู้ถูกจัดจ าแนกอยู่ในประเภทก าลังแรงงาน                         
ในปี  2563  มีปีการศึกษาเฉลี่ย  เท่ากับ   9.72  เพ่ิมข้ึนจากปี 2562 +0.52 

กลุ่มอำยุ  15  ปีขึ้นไป  เป็นกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  โดยให้คนไทย       
ทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย  จิตใจ  ความรู้  ความสามารถ  ทักษะการประกอบอาชีพ  และมีความมั่นคงใน
การด ารงชีวิตครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้ตนเองที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็ง                  
ของครอบครัว  ชุมชน  และสังคมไทย  ในปี  2563  มีปีการศึกษาเฉลี่ย  เท่ากับ  8.62  เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 
+0.30 
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กลุ่มอำยุ  60  ปีขึ้นไป  กลุ่มประชากรที่พ้นวัยแรงงาน  ผู้รู้หนังสือท่ีอ่านออก  เขียนได้  สามารถประกอบอาชีพ  
มีประสบการณ์เพ่ือด ารงชีวิตได้และปลูกฝังเยาวชนในการให้ได้รับการศึกษา  ในปี  2563  มีปีการศึกษาเฉลี่ย  
เท่ากับ  4.49  ลดลงจากปี 2562  - 0.44 

 
หมำยเหตุ  ปีการศึกษาเฉลี่ย  หมายถึง  จ านวนปีที่ได้รับการศึกษาในระบบโรงเรียนหรือเทียบเท่าของประชากร    

    โดยเฉลี่ย  ที่ค านวณแบบถ่วงน้ าหนัก         
  

ที่มำ :  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  “จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย รวมชายหญงิ จ าแนกตามกลุ่มอายุและ
จังหวัด  ปี 2563”     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
62 ขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ปีการศกึษา  2564 

      คณะผู้จัดท ำ 
 
 
 
 1.  นายตั้ง  อสิพงษ์      ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 2.  นางสาวสุกัญญา  แสงสุข            รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 

1. นางจิรวดี  อย่าลืมญาติ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
2. นางอนัญญา  พวงพุก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
3. นางจิรกิติ์  ปล้องประกาย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

 4.   นางสาวรัตนา  เสาเวียง    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

ที่ปรึกษา 

คณะท างาน 



 
 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ  
                                        CChhaacchhooeennggssaaoo  PPrroovviinncciiaall  EEdduuccaattiioonn  OOffffiiccee  

                 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง  ต ำบลบำงตีนเป็ด  อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ  24000หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง  ต ำบลบำงตีนเป็ด  อ ำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ  24000   
                                            TTeell    0 3808 8231   0 3808 8231   FFaaxx    0 3808 82300 3808 8230        EEmmaaiill    ::  ssttjj221166@@ggmmaaiill..ccoomm  




