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ค าน า 
 
 
 
 

  ประเทศไทยได้ร ่วมลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู ้นำในเอกสาร 
“Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development” ซึ่งเป็นการยืนยัน
เจตนารมณ์และกำหนดทิศทางการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนของโลกใน 15 ปีข ้างหน้าร ่วมกัน เพื ่อผลักดัน                           
และขับเคลื ่อนการแก้ไขปัญหาในทุกมิติ  โดยการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน มุ ่งเน้นให้
ความสำคัญกับการดำเนินงานในระดับพื้นที่ และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายร่วมระดับโลก สู่เป้าหมายระดับประเทศและ
ระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถนำสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดไว้    
 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฐานะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
และประสานงานหลักการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน ด้านการศึกษา เป้าหมายที ่ 4                             
“สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส                   
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ระดับจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื ้นที่                    
และกำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด ที่สอดคล้องเชื่อมโยง และ ขับเคลื่อน                   
ไปสู่การปฏิบัติ 
 

ขอขอบคุณ คณะทำงานและหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง                     
ทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และ ข้อมูล จนทำให้รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
        กันยายน  2565 
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จากที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดว้ิเคราะหเ์ปรียบเทียบ 

ความเชื่อมโยงระหว่าง 169 เป้าหมายย่อย (Target) ของ SDGs กับ 37 เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บท
ภายใต ้ย ุทธศาสตร ์ชาติ  จำนวน 23 ฉบับ และ 140 เป ้าหมายระด ับแผนย ่อยของแผนแม่บทฯ  
ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า เป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก 
และ 169 เป้าหมายย่อยมีความสัมพันธ์สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติทั้ ง 6 ด้าน และมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 22 ประเด็น 

สำหรับการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย  

จะดำเนินการผ่านการจัดทำแผน 3 ระดับ โดยมีการถ่ายทอดเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่าน
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนที่มีการกำหนด
แนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน กำหนดเป็นช่วงเวลาระยะ 5 ปี จากนั้น จึงมีการถ่ายทอดไปสู่
แผนปฏิบัติการหรือแผนปฏิบัติราชการ ที่แต่ละหน่วยงานจัดทำขึ้น ตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน 
หรือมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย เพ่ือรองรับการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในที่สุด ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่าในการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่นั้น ถือว่าเป็นการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปด้วย โดยปริยาย 

กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู ้ตลอดชีว ิต”  ซึ ่งมีเป้าหมายย่อย                
10 เป้าหมาย กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป้าหมายย่อย 8 เป้าหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ 1 เป้าหมาย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 เป้าหมาย ดังนี้ 
 

เป้าหมายย่อย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแลและการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพเพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573  

ศธ. 

4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา                       
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

อว. 



เป้าหมายย่อย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพ 
สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งรวมถึง                                     
ชนพื้นเมืองและเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออก
เขียนได้และคำนวณได้ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนา  ที่
ยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาทีย่ั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง                  การ
เป็นพลเมืองของโลก และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรม                  
มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหวต่อ                  
เด็กผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจาก                   
ความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

ศธ. 

4.b เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนา                
น้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในทวีปแอฟริกาเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน
เทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

กต. 

4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรม
ครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

การดำเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลักในระดับพ้ืนทีจ่ำเป็นต้อง 

มีการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา  และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา                  
ที่ยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลตัวชี้วัดในทุกมิติเป็นเครื่องบ่งชี้สถานการณ์การพัฒนา และจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ 
รองรับประเด็นเร่งด่วนสำคัญที่ได้จากการใช้ตัวชี้วัดเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อน SDGs เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะจะทำให้มีข้อมูล
สถานการณ์ ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับ
การบริหารจัดการ การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาหรือแก้ปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานของประเทศไทยบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนได้ รวมถึงเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนหรือการลงทุนเพื่อการพัฒนาในแต่ละ
เป้าหมายได้ตรงจุดตรงประเด็น นอกจากนั้น ยังใช้เป็นข้อมูลสำหรับการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
 

แก่นสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDG) สามารถสรุปได้ด้วยวลีสั ้น ๆ ว่า                              
“การไม่ทิ ้งใครไว้ข้างหลัง”  ซึ ่งเป็นหลักการที ่ใช้ในทุกภาระกิจของสหประชาชาติในประเทศไทย                                    
เมื่อเดือนมกราคม 2565 ทีมสหประชาชาติประจำประเทศไทย ได้ลงนามในกรอบความร่วมมือว่าด้วยการ
พัฒนาที่ยั ่งยืน วาระปี พ.ศ. 2565-2569 (UNSDCF) กับรัฐบาลไทย กรอบความร่วมมือฯ นี ้แจกแจง                       
การสนับสนุนด้านการพัฒนาที่ระบบสหประชาชาติมอบให้กับประเทศไทยเพื่อให้บรรลุความมุ่งหมาย                     
อันสูงส่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใน ค.ศ. 2030 และก้าวขึ้นเป็นประเทศรายได้สูง มีการพัฒนา                    
ที่ครอบคลุม ยั่งยืน และมีภูมิคุ ้มกันต่อวิกฤต กรอบความร่วมมือฯ ได้รับการออกแบบโดยอิงหลักการ                     
ของสหประชาชาติท ี ่จะไม่ท ิ ้งใครไว ้ข ้างหลัง หล ักส ิทธ ิมน ุษยชน หลักความเสมอภาคทางเพศ                                   
หลักความยั่งยืน และหลักภูมิคุ้มกันต่อวิกฤต จึงมีความสอดคล้องในระดับสูงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                 
ของประเทศไทย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 

การทำงานของหน่วยงานทั ้ง 21 แห่งของสหประชาชาติในประเทศไทยครอบคลุม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนทั้งหมดในฐานะประเทศผู้มีรายได้ปานกลางระดับสูงจากการประเมินโดย
องค์การสหประชาชาติ ทีมสหประชาชาติประจำประเทศจะสนับสนุนกิจกรรมที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับ
เป ้าหมายการพ ัฒนาท ี ่ย ั ่ งย ืนด ั งต ่อไปน ี ้  ข ้อ 1.3 การขยายขอบเขตการค ุ ้มครองทางส ั งคม                                         
ข้อ 3.4 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ  ข้อ 4.1 การช่วยให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษา โดยมุ่งเน้นไปที่
เยาวชนอพยพ ข้อ 5.5 การสนับสนุนเพื ่อให้สตร ีม ีส ่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองมากขึ้น                              
ข้อ 8.3 การสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมโดยเยาวชน ข้อ 10.2 การเปิดรับ                         
คนชายขอบ โดยเฉพาะชุมชน LGBTI ข้อ 10.7 การดูแลการโยกย้ายถิ่นฐาน ข้อ 13.2 ยุทธศาสตร์เพื่อรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชาติและระดับท้องถิ่น   ข้อ 16.1 การสนับสนุนความสามัคคี                   
ในสังคมเพื่อยุติความรุนแรงในภาคใต้ของประเทศไทย ข้อ 16.9 การผลักดันและสนับสนุนการยุติปัญหา                    
คนไร้สัญชาติ  ข้อ 17.7 การเป็นพันธมิตรกับภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และข้อ 17.9 การแบ่งปัน
ประสบการณ์ของประเทศไทยและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดผ่านการแลกเปลี่ยนใต้ – ใต ้

 เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education 
and promote lifelong learning opportunities for all) ครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ
เด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ ตั ้งแต่ระดับปฐมว ัย (4.2), ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา                             
(4.1), การเข้าถึงการศึกษาระดับเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่จ่ายได้และมีคุณภาพ
สำหรับชายและหญิงทุกคน (4.3), และในภาพรวมเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้ 
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และคำนวณได้ (4.6), เน้นให้ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการ 
ชนพื้นเมือง และกลุ่มเปราะบาง (4.5) นอกจากนี้เป้าหมายนี้ยังส่งเสริมให้เพิ่มจำนวนผู้ที่มีทักษะทางเทคนิค
และอาชีพสำหรับการจ้างงาน และการเป็นผู้ประกอบการ (4.4), และเน้นให้ทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่
จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกด้วย (4.7) ในเชิงนโยบาย เป้าหมายนี้จะเน้นให้มีการยกระดับ
อุปกรณ์ที ่จำเป็นในการศึกษาให้อ่อนไหวต่อเด็ก ผู ้พิการ และผู ้มีเพศสภาวะหลากหลาย และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้ปราศจากความรุนแรงต่อกลุ่มเหล่านี้ (4.a), ขยายโอกาสด้านทุนการศึกษาและการฝึกอบรม
ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ (4.b), และเพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ตารางแสดงเป้าประสงค์ภายใต้ เป้าหมายหลักท่ี 4 

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมและ ไม่มีค่าใช้จ่ายนำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี 2573 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และ                         
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็กเหล่านั้น                  
มีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573 

4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็นรวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ
สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการภายในปี 2573 

4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง                   
ซึ ่งรวมถึงผู ้พิการ ชนพื ้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม                             
ภายในปี 2573 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูงทั้งชายและหญิงสามารถ                
อ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ภายในปี 2573 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธมนุษยชน 
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมือง
ของโลกและความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนะธรรมต่อการพัฒนา                   
ที่ยั่งยืนภายในปี 2573 

4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการและ
เพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู ้ที ่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรงครอบคลุมและ                             
มีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
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4.b ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพและโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านเทคนิค 
วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆภายในปี 2563 

4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณภาพรวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็น
เกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573 

สำหรับแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย
ไปสู่การปฏิบัติ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า กพย. กำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักดำเนินการ
จัดทำแผนการขับเคลื ่อนระดับเป้าหมายหลัก (SDG Roadmap) และกำหนดเป้าหมายหรือหมุดหมาย 
(Milestone) ระดับเป้าหมายย่อย (Targets) รวมทั้งให้กำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากตัวชี้วัด  
ที่สหประชาชาติกำหนด (global SDGs indicators) เป็นหลัก ทั้งนี้ ในการดำเนินการขอให้คำนึงถึงความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของการพัฒนาประเทศด้วย   

 การขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน เป้าหมายหลักที ่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ                   
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                   
เป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษาภาพรวม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบแผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศ ึกษา (SDG4 Roadmap) เพ ื ่อนำไปใช ้ เป ็นกรอบแนวทางและเป ้าหมายการดำเน ินงานแล้ว                                   
แต่การขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืนด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม                                
มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ต้องดำเนินการโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐานการพัฒนา  ซึ่งในการดำเนินงานมีภาคีเครือข่ายเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก และต้องมีการบูรณาการการ
ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และจริงจัง ดังนั้น ในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา                 
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับภาคและจังหวัด เพ่ือให้เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และบูรณาการการทำงานร่วมกันในพื้นที ่ให้ประสบผลสำเร็จ และบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับ
พื้นที่จังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ ข้างต้น
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต
โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้  
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ที่ปรึกษา 
1. ศึกษาธิการภาค 6 
2. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

 

คณะทำงานฝ่ายดำเนินงาน 
 ๑. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต                  ประธาน 
 2. รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต         รองประธาน 
          ๓. ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต            คณะทำงาน 
 4. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต      คณะทำงาน 
 5. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   คณะทำงาน 
 6. ประธานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต      คณะทำงาน 
 7. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต         คณะทำงาน 
          8. ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดภูเก็ต      คณะทำงาน 
 9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต     คณะทำงาน 
 10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง    คณะทำงาน 
 11. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา     คณะทำงาน 
       ตามอัธยาศัย  จังหวัดภูเก็ต   
 12. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต        คณะทำงาน 
 13. ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓6 จังหวัดภูเก็ต       คณะทำงาน 
 14. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต        คณะทำงาน 
 15. ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล      คณะทำงาน 

๑6. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต        คณะทำงาน 
๑7. สถิติจังหวัดภูเก็ต            คณะทำงาน 

           ๑8. แรงงานจังหวัดภูเก็ต            คณะทำงาน 
           ๑9. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต    คณะทำงาน 
          20. สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต           คณะทำงาน 
          ๒1. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        คณะทำงาน 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
          ๒2. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต     คณะทำงาน 

23. ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองป่าตอง     คณะทำงาน 
24. ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกะทู้     คณะทำงาน 

          ๒5. นางสาวดวงกมล  เอช    ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านการศึกษา  คณะทำงาน 
 26. นางสุมาลี  สังขะไชย   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  คณะทำงาน 
 27. นายรัชพร  นิลพังงา    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  คณะทำงาน 
          ๒8. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน           คณะทำงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
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          ๒9. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน          คณะทำงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  
         30. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา       คณะทำงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
         31. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา      คณะทำงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 
         ๓2. ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน          คณะทำงานและ 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต         เลขานุการ 
         ๓3. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต      คณะทำงานและ 
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต         ผู้ชว่ยเลขานุการ 

๓4. นางสาวธันวารัตน์ มณีพันธานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงานและ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 ๓5. นายจิรวัฒน์  เพชรกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ         คณะทำงานและ 
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต         ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 อำนาจหน้าที่ 
  1. กำหนดกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัด 
  2. จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงกรอบแนวทางการดำเนินงาน หรือแผนที่นำทางขับเคลื ่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ของสถานการณ์ บริบท สภาพแวดล้อม ความต้องการจำเป็นในพ้ืนที่  
  3. ประสานกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพ้ืนที่ เพ่ือจัดทำแผนบูรณาการหรือแผนปฏิบัติการ  
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนแผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด ไปสู่การปฏิบัติ 
  4. กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื ่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัด รวมทั้ง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
  5. ประสาน จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนที่นำทางฯ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจัดทำสารสนเทศ สถิติหรือฐานข้อมูลการดำเนินงาน
ขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด รวมถึงพัฒนารูปแบบ วิธ ีการหรือ
กระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ สำหรับตัวชี้วัดกลุ่มท่ียังไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 
  6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา 
ระดับจังหวัด นำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาทราบและพิจารณา
นำไปใช้ประโยชน์ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 โดยใช้กรอบที่ได้รับมอบหมายภายใต้ เป้าหมายย่อย 10 เป้าหมาย ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้รบั
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายย่อย 8 เป้าหมาย กระทรวงการต่างประเทศ 1 เป้าหมาย และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 เป้าหมาย รายละเอียดดังนี้ 
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เป้าหมายย่อย 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแลและการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพเพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573  

ศธ. 

4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา                       
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

อว. 

4.4 เพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและอาชีพ 
สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษาและสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง รวมถึงผู้พิการ                                    
ชนพื้นเมืองและเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออก
เขียนได้และคำนวณได้ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาทีย่ั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก 
และความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 

4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก                      
ผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

ศธ. 

4.b เพ่ิมจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็กและประเทศในทวีปแอฟริกาเพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม 
และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

กต. 

4.c เพ่ิมจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรม
ครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็น             
เกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

ศธ. 
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ส่วนที่ 2 
การดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) สู่การปฏิบัต ิ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตในฐานะเป็นผู้ประสานงานหลัก เห็นความตระหนักให้                        
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่  ได้ร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนเป้ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ตามเป้าหมายหลักที่ 4 ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                    
มีความต่อเนื่อง และ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการและจัดทำโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบ
ติดตามประเมินผลระดับพ้ืนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

  วัตถุประสงค์ 
1. สนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน

การศึกษา SDG4   
2. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามรายงานผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านการศึกษา  
3. จัดเตรียมแผนงาน/โครงการ รองรับประเด็นเร่งด่วนสำคัญที่ได้จากการใช้ตัวชี้วัดเกี่ยวกับ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)                    

               ผลผลิต (Output)    
1. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาท และ มีส่วนร่วมในการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ 
2. การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปตามกรอบแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ (outcome)   
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4     

แล้วเสร็จ และสามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในระยะเวลาที่กำหนด  

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)   
1. มี Roadmap เพ่ือการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างหลักประกัน 

ว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(SDG4 Roadmap)  จำนวน 1 ฉบับ 

2. ร้อยละหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้กรอบทิศทาง  
เป้าหมายการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายหลักท่ี 4  และ  มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุน ส่งเสริม และบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน (ร้อยละ 80) 
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3. มีฐานข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
4. หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา                    

มีการขับเคลื่อนตามกรอบแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

         ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนตามกรอบแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับรู้กรอบทิศทาง และ 

เป้าหมายการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างชัดเจน และมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุน ส่งเสริม และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน 

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ 
1. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด 

จังหวัดภูเก็ต เพ่ือสร้างการรรับรู้กรอบทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายหลักท่ี 4  และ  มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริม 
และบูรณาการดำเนินงานร่วมกัน 

2. ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์การดำเนินงานตัวชี้วัด ตามเป้าหมายที่ 4 ในการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด  

3. ประชุมร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกลุ่มภาคใต้
ฝั่งอันดามัน ในการออกแบบประเมินและการติดตามรายงานผล และ วิเคราะห์ตัวชี้วัด  
ตามเป้าหมายที่ 4 ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษาระดับ
จังหวัด  

4. จัดทำร่างตัวชี้วัดระดับจังหวัด เพื่อการจัดเก็บข้อมูล  
5. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด 

จังหวัดภูเก็ต  ร่วมรับทราบ และ เสนอแนะในการจัดเก็บข้อมูลตามร่างดังกล่าว  
6. กำกับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูล และ รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการ 

นำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป  
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แบบจัดเก็บข้อมูลเป้าหมายย่อย / ตัวชี้วัด  
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แบบจัดเก็บข้อมูลการขับเคลื่อนการศึกษาตามภารกิจของหน่วยงาน 
 
 

 ระบุเป้าหมายย่อย ในแต่ละตัวชี้วัด (ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานตามบริบท และ
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา)  
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
 

1. การดำเนินงาน (เป็นโครงการที่หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ดำเนินการเพ่ือสนับสนุน
เป้าหมายย่อย) 

โครงการ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

      

      

      

 
2. ความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย 

...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
3. ปัญหาอุปสรรค (เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย) 

...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
4. ข้อเสนอแนะ (เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายย่อย) 

...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
5. โครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา  
(เป็นโครงการทีบ่รรจุแผนพัฒนา ฯ ระยะ 1 - 5 ปี ของแต่ละหน่วยงาน) 
.....................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 

 
 

 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมายย่อย 8 เป้าหมาย  
กระทรวงการต่างประเทศ 1 เป้าหมาย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1 เป้าหมาย    
ซึ่งการดำเนินงานในการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับ
จังหวัดภูเก็ต  ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ โดยใช้ข้อมูล
ตัวชี้วัดในทุกมิติเป็นเครื่องบ่งชี้สถานการณ์การพัฒนา และจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ รองรับประเด็นเร่งด่วน
สำคัญที่ได้จากการใช้ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4)  กำกับ ติดตาม โดยไดส้รุปในแต่ละเป้าหมาย ดังนี้ 
 

เป้าหมายย่อย (Target)  
 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี 
พ.ศ. 2573 
1. การดำเนินงาน  
 

โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา
แบบเรียนรวม 
 

โรงเรียนเรียน
รวมทุกสังกัด
ใน จ.ภูเก็ต  

โรงเรียนเรียนรวมทุกสังกัดใน                
จ.ภูเก็ต จำนวน 44 โรงเรียน 
ได้รับการนิเทศติดตามช่วยเหลือ 
และพัฒนาองค์ความรู้ในการจัด
การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำ
จังหวัดภูเก็ต 

-โรงเรียนเรียนรวมขาดแคลน
บุคลากรที่ช่วยดูแลเด็กพิการ 
-โรงเรียนสังกัดเอกชน และ
ท้องถิ่นไม่ได้รับการนิเทศ                        
ตามโครงการ 

จัดสรรอัตราพี่
เลี้ยงเด็กพิการ
ให้กับโรงเรียนที่
มีนักเรียนพิการ
ตามเกณฑ์ 

 

2. ความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย 
โรงเรียนเรียนรวมสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กพิการเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพ 

3. ปัญหาอุปสรรค (เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย) 
การขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ และงบประมาณในการดำเนินงาน 

4. ข้อเสนอแนะ (เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายย่อย) 
จัดสรรอัตรากำลังพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน 

5. โครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา  
(เป็นโครงการที่บรรจุแผนพัฒนา ฯ ระยะ 1 - 5 ปี ของแต่ละหน่วยงาน) 
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวเป้าหมายย่อย (Target)  
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 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

1. การดำเนินงาน 
 

โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

จัดทำหรือปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย 
สำหรับเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็น
พิเศษ 

 มีการนำหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษา
ปฐมวัย สำหรับเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 
2565 

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษประจำ
จังหวัดภูเก็ต 

  หลักสูตร
ปฐมวัยที่นำมา
ปรับใช้ยังไม่
สามารถใช้ได้
กับเด็กที่มีความ
ต้องการจำเป็น
พิเศษทุกคน  

ใช้หลักสูตรการ
ให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มควบคู่กับ
การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
แบบปฐมวัย 

 
2. ความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย 

ต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพความพิการ
ของผู้เรียน 
 
3. ปัญหาอุปสรรค (เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย) 

ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล ทำให้ยากต่อการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมาใช้พัฒนาผู้เรียน 
 
4. ข้อเสนอแนะ (เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายย่อย) 

จัดทำหลักสูตร แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการให้ชัดเจน 
 
5. โครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา  
(เป็นโครงการที่บรรจุแผนพัฒนา ฯ ระยะ 1 - 5 ปี ของแต่ละหน่วยงาน) 
 - โครงการพัฒนาหลักสูตรสานศึกษา 
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เป้าหมายย่อย (Target)  
 4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

1. การดำเนินงาน  
 

โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

1.โครงการส่งเสริมจัดทำรูปแบบและ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

นักเรียน นักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา 

นักเรียนนักศึกษา
มัธยมศึกษา ศึกษา
ต่อระดับ พรีเมี่ยม  

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ภูเก็ต 

- - 

2.โครงการรับมอบทุนการศึกษาหรือ
วัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดการศึกษา 

10 ทุน 16 ทุน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
ความร่วมมือ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภูเก็ต  

ทุนภายนอกมี
น้อย  และต้อง
แข่งขันสูง 

สนับสนุนให้
องค์กรภายนอก
มอบทุนเพิ่ม 

3. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วิทยาลัยเทคนิคถลาง 

นักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิค
ถลาง 

100% วิทยาลัยเทคนิคถลาง - - 

 

2. ความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย 
 - การเปิดสาขาพรีเมี่ยมในสาขาที่หลากหลาย 

- ตอบสนองนโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาลในการจัดการบริการการสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กลุ่มประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเป็นรูปธรรม 
 

3. ปัญหาอุปสรรค (เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย) 
 - ทุนภายนอกมีน้อย  และต้องแข่งขันสูง 
 

4. ข้อเสนอแนะ (เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายย่อย) 
 - สนับสนุนให้องค์กรภายนอกมอบทุนเพ่ิม 
 

5. โครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา  
(เป็นโครงการที่บรรจุแผนพัฒนา ฯ ระยะ 1 - 5 ปี ของแต่ละหน่วยงาน) 

 - การเปิดสาขาพรีเมี่ยม สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม สาขาธุรกิจการบิน สาขาอาหารโภชนาการ 
 - โครงการรับมอบทุนการศึกษาหรือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือจัดการศึกษา 
 - โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 
 - โครงการหลักสูตรระยะสั้น 
 - โครงการความร่วมมือ 
 - โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิทยาลัยเทคนิคถลาง   
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เป้าหมายย่อย (Target)  
 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและ
อาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 
1. การดำเนินงาน 
 

โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

โครงการเสริม
สมรรถนะแรงงาน
ด้วยเทคโนโลยี
รองรับการทางานใน
ศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. แรงงานมีศักยภาพในการ
เพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง 
ตระหนักในความสำคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ 
สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพ และความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 

ส่วนกาลังแรงงานด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10 
เป้าหมาย 140 คน 
ดำเนินการได้  140 คน 
ผ่านการฝึกอบรม  126 
คน 
งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร 324,800 บาท 

สถาบัน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
๒๑ ภูเก็ต 

 แนวทางการดำเนินงาน ได้เล็งเห็น
ถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มี
โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้วย
เทคโนโลยีรองรับการทำงานใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ข้ึน โดยกำหนดให้มี
กลุ่มหลักสูตรที่จะใช้ฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ที่จำกัด
อยู่เฉพาะในสาขาเทคโนโลยีหลัก
สำคัญ 4 สาขา ได้แก่ (1) เทคโนโลยี
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2) 
เทคโนโลยีดิจิทัล (3) เทคโนโลยีการ
ผลิตอัตโนมัติ (4) เทคโนโลยี
อัตโนมัติและหุ่นยนต์ เท่านั้น 

๒. มีคนไทยที่มีความสามารถ
และผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ 
เข้ามาทำวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

2. ความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมายที่วัดได้  
        เชิงปริมาณ จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 140 คน 
        เชิงคุณภาพ สัดส่วนกาลังแรงงานด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 1๐   

3. ปัญหาอุปสรรค (เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย) 
 - 
4. ข้อเสนอแนะ (เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายย่อย) 

แนวทางการดำเนินงาน ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้วย
เทคโนโลยีรองรับการทางานในศตวรรษที่ 21 นี้ขึ้น โดยกำหนดให้มีกลุ่มหลักสูตรที่จะใช้ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการ ที่จำกัดอยู่เฉพาะในสาขาเทคโนโลยีหลักสำคัญ 4 สาขา อันได้แก่ (1) เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2) 
เทคโนโลยีดิจิทัล (3) เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ (4) เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เท่านั้น 
5. โครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา  
(เป็นโครงการที่บรรจุแผนพัฒนา ฯ ระยะ 1 - 5 ปี ของแต่ละหน่วยงาน) 
 โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้วยเทคโนโลยีรองรับการทางานในศตวรรษที่ 21 
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เป้าหมายย่อย (Target)  
 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและ
อาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573 
1. การดำเนินงาน  
 

โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

โครงการ
ถนนคนเดิน 
 

นักเรียนหอนอน               
ร.ร.ราชประชา
นุเคราะห์ ๓๖ 
จ.ภูเก็ต             
จำนวน๒๑๐คน 
 

- นำนักเรียนหอนอนร่วมกิจกรรมสร้าง
แรงบันดาลใจด้านศิลปะการประกอบ
อาหารและพื้นฐานโภชนาการกับวิทยาลัย
อาชีวะศึกษาภูเก็ต โดยทำ MOU ดังนี ้

-  สร้างแรงบันดาลใจด้านศลิปะการ
ประกอบอาหารและพื้นฐานโภชนาการ 
-  เพิ่มทักษะอาชีพเพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง (จัดดอกไม้) 

ร.ร.ราช
ประชานุ
เคราะห์ 
๓๖จ.ภูเก็ต 

-  ระยะเวลา
ดำเนินงาน
โครงการฯ น้อย               
-  สภาพอากาศ
ไม่เอื้ออำนวยต่อ
การจัดกิจกรรม 
-  วัสดุ-อุปกรณ์ 
ไม่เพียงพอต่อ
จำนวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

-  เพิ่มระยะเวลา
ในการดำเนิน
โครงการฯ  
-  จัดหาสถานท่ี
ดำเนินกิจกรรมที่
เอื้ออำนวย 
-  จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ให้
เพียงพอต่อจำนวน
ผู้เข้าร่วมอบรม 

 

2. ความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย 
๑. นักเรียนประจำมีรายได้ระหว่างเรียน 
๒ในักเรียนได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการและการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
๓. นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานและใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
๔. นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำงาน 
๕. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
๖.มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินโครงการ 

3. ปัญหาอุปสรรค (เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย) 
-  ระยะเวลาในการดำเนนิโครงการฯ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดกิจกรรม 
-  สภาพอากาศไม่เอ้ืออำนวยต่อการจัดกิจกรรม 
-  วัสดุ-อุปกรณ์ ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 

4. ข้อเสนอแนะ (เป็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา หรือแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายย่อย) 
-  เพิ่มระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ  
-  จัดหาสถานที่ดำเนนิกิจกรรมที่เอ้ืออำนวยต่อการจัดกิจกรรม 
-  จัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 

5. โครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป็นโครงการที่บรรจุแผนพัฒนา ฯ ระยะ 1 - 5ปี  
- ขับเคลื่อนโครงการถนนคนเดินให้เป็นโครงการต่อเนื่อง 
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เป้าหมายย่อย (Target)  
 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้
พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

1. การดำเนินงาน (เป็นโครงการที่หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ดำเนินการสนับสนุนเป้าหมายย่อย) 

โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เพิ่มทักษะด้าน
อาชีพแก่นักเรียนที่
ไม่ได้เรียนต่อหลัง
จบการศึกษาภาค
บังคับ 

นักเรียนที่ไม่มี
โอกาสศึกษาต่อ
ระบบการศึกษา 
จบการศึกษาวุฒิ 
ม.3 

เป้าหมาย 20 คน  
เข้ารับการฝึก 20 
คน 
ผ่านการฝึก 9 คน 
หลักสูตรที่เปิด
ฝึกอบรม  
1.ผู้ประกอบอาหาร
ไทย 280 ชม. 
๒.พนักงานบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม 
280 ชม. 

สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 21 
ภูเก็ต 

ขาดการบูรณาการ
ความร่วมมืออย่าง
จริงจังจาก
หน่วยงานภาคี
เครือข่ายในพื้นที่ 

หน่วยงานภาคี
เครือข่ายในพื้นที่
ควรร่วมมือ
ประสานงานกัน
อย่างจริงจัง
มากกว่านี้ 

 
2. ความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย 

- 
 

3. ปัญหาอุปสรรค (เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย) 
..ขาดงบประมาณช่วยเหลือนักเรียน ค่าอาหารกลางวันระหว่างฝึกอบรม 
 

4. ข้อเสนอแนะ (เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายย่อย) 
- 

 
5. โครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา  
(เป็นโครงการที่บรรจุแผนพัฒนา ฯ ระยะ 1 - 5 ปี ของแต่ละหน่วยงาน) 
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เป้าหมายย่อย (Target)  
 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้
พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

1. การดำเนินงาน (เป็นโครงการที่หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ดำเนินการสนับสนุนเป้าหมายย่อย) 

โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

โครงการเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา
สำหรับคนพิการ 

สำรวจ ค้นหา เด็ก
พิการในวัยเรียนให้
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษา 

เด็กพิการรายใหม่ที่
ค้นพบสามารถส่ง
ต่อไปรับบริการที่
เหมาะสมและเข้าสู่
ระบบการศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 100 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำ
จังหวัดภูเก็ต 

เด็กที่ค้นพบส่วน
ใหญ่ไม่มีเอกสาร
รับรองความพิการ
จากแพทย์ 

ประสานความ
ร่วมมือกับทมี
แพทย์เพื่อวินิจฉัย
และออกเอกสาร
รับรองความพิการ 

 
2. ความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย 

เด็กพิการในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษา 
 
3. ปัญหาอุปสรรค (เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย) 
 การขาดเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ 
4. ข้อเสนอแนะ (เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายย่อย) 

ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ 
 
5. โครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา  
(เป็นโครงการที่บรรจุแผนพัฒนา ฯ ระยะ 1 - 5 ปี ของแต่ละหน่วยงาน) 
 - โครงการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 
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เป้าหมายย่อย (Target)  
 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียน
ได้และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 
1. การดำเนินงาน  
 

โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

โครงการพัฒนา
ทักษะส่งเสริม
ภาษาอังกฤษ  
โดยเจ้าของภาษา 

นักเรียน นักศึกษา 
ระดับ ปวช.,ปวส. 
วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต 

นักเรียน นักศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ทักษะภาอังกฤษ 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต 

นักเรียน นักศึกษา
ในกลุ่มทั่วไปมี
โอกาสน้อยที่ได้รับ
การฝึกภาษาใน
ชีวิตประจำวัน 

เพื่อเติมกิจกรรม
การฝึกทักษะการ
สื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน 

 
2. ความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย 
 การสร้างโอกาสที่ทำให้เป้าหมายได้ฝึกทักษะการส่งเสริมและทักษะการคำนวณที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
 

3. ปัญหาอุปสรรค (เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย) 
 การเข้าถึงโอกาสที่ช่วยในการฝึกทักษะการสื่อสารและทักษะในการคำนวณ 
 

4. ข้อเสนอแนะ (เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายย่อย) 
 - การสนับสนุนอุปกรณ์ สื่อต่างๆ ที่ช่วยเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทักษะทางการสื่อสารการคำนวณ 
 - การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ทักษะ 
 

5. โครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา  
(เป็นโครงการที่บรรจุแผนพัฒนา ฯ ระยะ 1 - 5 ปี ของแต่ละหน่วยงาน) 
 - โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา 
 - โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
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เป้าหมายย่อย (Target)   
 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนา                    
ที่ย่ังยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต ที่ย่ังยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลกและ
ความชื่นชม ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ภายใน
ปี พ.ศ. 2573 
 

1. การดำเนินงาน  
 

โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. พัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ 

ครูผู้สอนวิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต 

ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต 

- - 

2.โครงการเสรมิสร้าง
ประชาธิปไตย 

นักเรียน นักศึกษา  
ทุกคน 

นักเรียน นักศึกษามสี่วนร่วม
รู้จักการใช้สิทธ์ิลงคะแนน
เลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานชมรมวิชาชีพ 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 

3.โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำองค์การ
นักวิชาชีพ 

คณะกรรมการ
ดำเนินงานองค์การ                
นักวิชาชีพฯและชมรม
วิชาชีพ 

นักเรียน นักศึกษา มีคณุภาพ 
เป็นสมาชิกคนดี คนเก่ง และมี
ความสุข และส่งเสรมิ
บุคลิกภาพบทบาทผู้นำ 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 

4.โครงการส่งเสริม 
เชิดชู สถาบันชาติ 
พระมหากษตัริย ์

นักเรียน นักศึกษา  กิจกรรมวันสำคัญต่างๆได้รบั
การอนุรักษ์ สืบสาน และจัด
อย่างต่อเนื่อง 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 

5.โครงการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

นักเรียน นักศึกษา ครู 
บุคลากร เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน  

กิจกรรมวันสำคัญต่างๆได้รบั
การอนุรักษ์ สืบสาน 
วัฒนธรรม ประเพณไีทย  
สามารถปฏิบัตไิด้อยา่งถูกต้อง 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 

6.โครงการเสรมิสร้าง
บุคลิกภาพและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

นักเรียน นักศึกษา      
เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 1,500 คน  

นักเรียน นักศึกษามีจติสำนึก
และมรีะเบยีบวินัยในตนเอง
และผู้อื่น 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 

7.โครงการ
สถานศึกษาคณุธรรม 

นักเรียน นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม จำนวน 
1,800 คน  

นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้มี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ และ
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 
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โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

8.โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มอาสาสมคัรพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
วิทยาลัย 

มีกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในวิทยาลัยฯเพิ่ม
มากขึ้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

  

9.โครงการพัฒนา
ความรู้และ
ความสามารถทาง
วิชาการ 

นักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 มี
ความรู้และความสามารถนำ
ความรู้ทางด้านวิชาการไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ  
และดำเนินชีวิตได ้

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 

10.โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด (โรงเรยีนสี
ขาว) 

นักเรียน นักศึกษา  นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพตดิ 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 

11.โครงการพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม 
นักเรียน นักศึกษา
ใหม ่

นักเรียน นักศึกษาใหม่  นักเรียน นักศึกษาใหม่จำนวน 
800 คน เกิดจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ปรับ
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 

12.โครงการลูกเสือช่อ
สะอาด 

ลูกเสือ เนตรนาร ี ลูกเสือ เนตรนารี ร้อยละ 80 
เป็นพลเมืองที่ดี มสี่วนร่วม
เกี่ยวกับการป้องกันการ ทุจรติ 
การคดโกง มีจติสำนึกท่ีดีในเรื่อง
ความซื่อสัตย์สุจริต และการ
ป้องกันการทุจริตตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 

13. โครงการ To Be 
Number 1 

 สร้างกระแสนิยมและเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่ม
เยาวชนไม่ให้ยุ่งกับยาเสพติด 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 
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โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

14.โครงการกลุม่
สัมพันธ์ ปวช.1 

นักเรียนปวช.1 
 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ผู้เข้าร่วม 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ต 

- - 

15.โครงการกลุม่
สัมพันธ์ ปวส.1 

นักเรียนปวส.1 
 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ผู้เข้าร่วม 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ต 

- - 

16.โครงการกิจกรรม
วันสำคัญของชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

นักเรียนปวช.1 
 

ร้อยละ 95 ของนักเรียน
ผู้เข้าร่วม 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ต 

ฝนตก - 

17.โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น  
(ไหว้ครู) 

นักเรียนนักศึกษา 
 

ร้อยละ 94 ของนักเรียน
ผู้เข้าร่วม 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ต 

- - 

18.โครงการตรวจ
สุขภาพประจำป ี

นักเรียนนักศึกษา 
 

ร้อยละ 93 ของนักเรียน
ผู้เข้าร่วม 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ต 

นักเรียนไม่ลา
ป่วย 

- 

19.โครงการเยาวชน
คนตงห่อเทคโนภเูก็ต 

นักเรียน ปวช.1 คน 
ปวส.1 คน 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ผู้เข้าร่วม 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภูเก็ต 

- - 

 
2. ความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย 
 - การอัพเดทข้อมูล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนการพัฒนาการจัดการศึกษาและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความยั่งยืน 
 - การออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบที่มีการปฏิสัมพันธ์ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงค้นคว้า การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำ และการเรียนรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง เสริมพลังผู้เรียนทุกชว่ง
วัยที่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบการศึกษาใด ให้สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคมที่ตนอยู่ได้  
 - กระตุ้นการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะความสามารถ อันได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดเชิงระบบ การ
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อคนทั้งในรุ่นปัจจุบันและในอนาคต 
 

3. ปัญหาอุปสรรค (เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย) 
 - สมรรถนะที่แตกต่างกันของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 
 

4. ข้อเสนอแนะ (เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายย่อย) 
 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
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5. โครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา  
(เป็นโครงการที่บรรจุแผนพัฒนา ฯ ระยะ 1 - 5 ปี ของแต่ละหน่วยงาน) 
 - โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะด้านทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 - โครงการหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
 - โครงการ Project based learning 
        - โครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎี Constructionism 
 - โครงการเทคนิคภูเก็ตปริทัศน์ 
 - โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม 
 - โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
 - โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-Net) 
 - โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
 - โครงการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ 
 - โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน 
 - โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 - โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ปวช.1     
 - โครงการกลุ่มสัมพันธ์ ปวส.1 
 - โครงการมอบประกาศนียบัตร 
 - โครงการแข่งขันกีฬาภายใน 
 - โครงการกีฬา กรีฑา นักเรียนนักศึกษาและประชาชน 
 - โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
 - โครงการกีฬาอาชีวะเกมส์ 
 - โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 
 - โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 
 - โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 - โครงการอบรมจริยธรรม 
 - โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 - โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  (ไหว้ครู/ลอยกระทง) 
 - โครงการสถานศึกษาคุณธรรม 
 - โครงการเยาวชนคนตงห่อเทคโนภูเก็ต 
 - โครงการลูกเสือวิสามัญ 
 - โครงการเข้าค่ายลูกเสือ 
 - โครงการองค์การวิชาชีพและชมรมวิชาชีพ 
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เป้าหมายย่อย (Target)  
 4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้
พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม
และมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
 

1. การดำเนินงาน  
 

โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอาคารเรียน 
โครงการประปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน 

สามารถใช้อาคารเรียน และ
ภูมิทัศน์ได้อย่างปลอดภัย
และมีประโยชน์สูงสุด 

อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการมี
ความปลอดภัย 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
ภูเก็ต 

การจัดการที่
ผู้รับเหมา
เป็นไปด้วย
ความล่าช้า 

เพิ่มงบประมาณ
แต่ละโครงการ
เพื่อให้สอดคล้อง
กับปัญหา 

2..โครงการปรับปรุง
สถานท่ี 

พัฒนา ปรับซ่อมอุปกรณ์
การเรยีนการสอน ดูแล
สาธารณูปโภค อาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
ภายใน ให้ไดม้าตรฐาน  

อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมภายใน ร่มรื่น
สะอาดได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนการสอน  

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 

3.. โครงการปรับปรุง
ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ 

ความเร็วในการใช้งาน
อินเตอร์เนต็ด้วยเครือข่าย 
เพิ่มขึ้น 

ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย LAN 
และเครือข่ายไร้สายให้รองรับ
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง
ภายในอาคารต่างๆ 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 

 

2. ความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย 
 - สภาพห้องเรียน อาคารปฏิบัติการต่างๆ เสื่อมสภาพ จึงมีความต้องการปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อผู้เรียน 
 - การช่วยให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษา 
3. ปัญหาอุปสรรค (เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย) 

การจัดหาผู้รับเหมาเป็นไปด้วยความล่าช้า และสภาพภูมิอากาศในบางช่วงไม่อำนวยต่อการดำเนินงาน 
4. ข้อเสนอแนะ (เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายย่อย) 

เพ่ิมงบประมาณแต่ละโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหา 
5. โครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (เป็นโครงการที่บรรจุแผนพัฒนา ฯ ระยะ 
1 - 5 ปี ของแต่ละหน่วยงาน) 
 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียน บ้านพักข้าราชการบุคลากรทางการศึกษา 
 1. โครงการปรับปรุงสถานที่   2. โครงการประหยัดพลังงานในสถานศึกษา 
 3. โครงการบำรุงน้ำดื่ม RO   4. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร  
 5. . โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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เป้าหมายย่อย (Target)  
  

4.b เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด รัฐกำลังพัฒนา
ที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และ
โปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้ว
และประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 
 

1. การดำเนินงาน (เป็นโครงการที่หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ดำเนินการสนับสนุนเป้าหมายย่อย) 

โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

สร้างศักยภาพ
ผู้เรียนด้วยกิจกรรม
งานแนะแนวอาชีพ
และจัดหางาน 

นักเรียน นักศึกษา นักเรียนที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้รับการ
สนับสนุน 

วิทยาลัย
อาชีวศึกษาภูเก็ต 

การที่องค์กร                      
ไม่สามารถที่จะ
เข้าถึงปัญหาที่
ชัดเจน 

ควรมีการให้ความร่วมมือ
ให้มากยิ่งขึ้น และ 
ผู้เรียนควรมีวิธีการ
ช่วยเหลือตนเองได้ 

 
2. ความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย 
 - จำนวนผู้รับทุนการศึกษา 
 - จำนวนทุนการศึกษาที่ได้รับ 
 
3. ปัญหาอุปสรรค (เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย) 
 - การที่องค์กรไม่สามารถเข้าถึงปัญหาที่ชัดเจน 
 
4. ข้อเสนอแนะ (เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายย่อย) 

- ควรให้มีความช่วยเหลือแบยิ่งขึ้น และผู้เรียนควรมีวิธีการช่วยเหลือตนเอง 
 
5. โครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา  
(เป็นโครงการที่บรรจุแผนพัฒนา ฯ ระยะ 1 - 5 ปี ของแต่ละหน่วยงาน) 
 -โครงการสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมงานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
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เป้าหมายย่อย (Target)   
 4.c เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรม
ครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนา น้อยท่ีสุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็น                          
เกาะขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 
1. การดำเนินงาน  
 

โครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 

1.โครงการเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร 

ครูและ
บุคลากร  

ครูและบุคลากร ร้อยละ 100 ได้รบั
การพัฒนาสมรรถนะด้วยวิธีการ                    
ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 

2.โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
สำหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ครู บุคลากร  ครู และ บุคลากร ร้อยละ 10                      
มีทุนสนับสนุนด้านการวิจยั 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 

3.โครงการพัฒนาความกา้วหน้า
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

ครู บุคลากร  ครู และ บุคลากร ร้อยละ 100 ได้รับ
การประเมินพัฒนาความกา้วหน้า                   
สู่วิทยะฐานะครูชำนาญการพิเศษ                    
เพื่อจัดการเรียนการสอนอย่างคณุภาพ 

วิทยาลัยเทคนิค
ภูเก็ต 

- - 

 

2. ความท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย 
 หลักสูตรการพัฒนาครูยังไม่เพียงพอ ทำให้ครูบางส่วนไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนาหรือต้องเลือกหลักสูตร
การพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ จึงควรมีการบูรณาการการพัฒนาครูให้เป็นองค์รวมและเพียงพอต่อ
ความต้องการมากข้ึน รวมทั้งมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ภายหลังการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 
 

3. ปัญหาอุปสรรค (เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย) 
  - 

4. ข้อเสนอแนะ (เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หรือแก้ปัญหา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายย่อย) 
  - 

5. โครงการสำคัญที่ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา  
1.โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ของบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูและบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN 
 3. โครงการอบรมครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เกี่ยวกับเทคนิคการสอนและวัดผลและประเมินผล 
 4. โครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการแก่หัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างาน 
 6. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
 7. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 8. โครงการพัฒนาความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
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ส่วนที่ 4 
บทสรุปผลการดำเนินงาน 

 
 

  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้สรุปการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที ่ย ั ่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 ROADMAP)  ในเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนเป้าหมายหลักที ่ 4                         
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรยีนรู้
ตลอดชีวิตที่ดำเนินการโดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต                    
ตามแบบจัดเก ็บข้อมูลเป ้าหมายย่อย(Target) และ ต ัวช ี ้ว ัด (Global Indicator) และ แบบจัดเก ็บข้อมูล                           
การขับเคลื่อนการศึกษาตามภารกิจของหน่วยงาน ในแต่ละเป้าหมายย่อย 
 

 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง ทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล                            
ภายในปี พ.ศ. 2573  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามบริบทพ้ืนที่และสภาพทางสังคมของครอบครัวที่มีความ 
แตกต่างกัน ทั้งนี้ การที่รัฐได้สนับสนุนงบประมาณรายหัวนับว่าเป็นการสนับสนุนทรัพยากรการศึกษาให้กับ             
เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนได้ในระดับหนึ่ง  ซึ่งอาจจะไม่พอจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่มีสภ าวะยากจน 
ขาดทุนทรัพย์ ตามสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
รายหัว รัฐควรให้การสนับสนุนให้กับเด็กท่ีมีความยากจน และมีความต้องการในการได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริง 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันได้ว่าเด็กทุกคนสำเร็จการศึกษา ไม่มีเด็กตกหล่น ออกกลางคัน  นำไปสู่ผลลัพธ์
ทางการเรียนที่มีประสิทธิผลภายในปี พ.ศ.2573 
  สำหรับการจัดการเรียนการสอนในส่วนของเด็กพิการ รัฐควรจัดสรรอัตรากำลังพี่เลี้ยงเด็กพิการ   
ให้เหมาะสมกับความต้องการของสถานศึกษา 
 

 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573  
  การพัฒนา ดูและ และการจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
เพ่ือให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้รับการสนับสนุนโครงการจากส่วนกลางในการ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทำให้การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ความรู้แก่ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ
การพัฒนา และ จัดประสบการณ์เรียนรู ้และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน ทำให้เด็กปฐมวัย                       
มีคุณภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพ.ศ. 2561  ทั้งนี้  การจัดทำ
หลักสูตร การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการยังไม่ชัดเจน จึงจำเป็นที่จะต้องให้รัฐเข้ามาช่วยเหลือการพัฒนา
หลักสูตรเด็กปฐมวัยเหล่านี้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและสภาพความพิการของผู้เรียน 
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 4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึง
มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573  

 การเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ในราคาที่สามารถ                     
จ่ายได้ ในจังหวัดภูเก็ตพบว่าในปีการศึกษา 2564 ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าเรียนในระดับอาชีวศึกษาค่อนข้างต่ำกว่า
เป้าหมาย ทั้งนี้ การส่งเสริมการเลือกการเข้าเรียนตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาในระดับมีคุณภาพสามารถใช้เทียบโอนหน่วยกิตในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยได้        
ซึ ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนในการเข้าถึงทางการศึกษา และ รวมถึงการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น                       
เพื่อส่งเสริมทางเลือกให้กับเด็กที่มีความสนใจ ในราคาที่สามารถจ่ายได้ เช่น การเปิดสาขาพรีเมี่ยม ด้านการ
ท่องเที่ยว การโรงแรม ธุรกิจการบิน อาหารโภชนาการ ,โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ  
 
 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ท่ีมีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและ
อาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี พ.ศ. 2573  
  การเพ่ิมจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้านเทคนิคและ
อาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการ นั้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 
ได้มีการดำเนินงานโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้วยเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 โดยได้มีการ
พัฒนากำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาในอนาคตด้วยการกำหนดให้
มีกลุ่มหลักสูตรที่จะใช้ฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ที่จำกัดอยู่เฉพาะในสาขาเทคโนโลยีหลักสำคัญ 4 สาขา 
คือ 1 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  2.เทคโนโลยีดิจทิัล 3.เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติ 4.เทคโนโลยีอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์ และ หน่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 ได้ดำเนินกิจกรรมโดยนำนักเรียนหอนอนร่วมกิจกรรม
สร้างแรงบันดาลใจด้านศิลปะการประกอบอาหารและพ้ืนทางโภชนาการกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในการจัดทำ 
MOU ร่วมกัน 
 

 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบาง ซึ่งรวมถึงผู้
พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี พ.ศ. 2573  
  การขจัดความเหลี ่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ ่มที ่เปราะบาง                   
ซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม  นั้น ได้มีการเพ่ิม
ทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยเน้นในด้านการประกอบอาหาร และ 
พนักงานบริการด้านอาหาร ซึ่งยังคงขาดงบประมาณในการสนับสนุน ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มนี้ เท่าที่ควร และ 
นอกจากนั้น ได้มีการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยการค้นหานักเรียนกลุ่มนี้ เพื่อส่งต่อไปยัง
หน่วยงานทางการศึกษาที ่รับผิดชอบและนำเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ ่งปัญหาที่พบคือ เด็กที ่ค้นพบส่วนใหญ่                         
ไม่มีเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ ซึ่งควรจะประสานความร่วมมือกับทีมแพทย์เพื่อวินิจฉัยและออกเอกสาร
รับรองความพิการในการดูแลช่วยเหลือ 



  

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 จ.ภเูก็ต 33 

 

 
 
 
 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง สามารถอ่านออกเขียน
ได้และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573  
  การดำเนินงานในด้านการอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ หน่วยงานดำเนินการจะเป็นหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ มหาวิทยาลัยราชภัภูเก็ต ที่ได้มีการดำเนินงานโครงการ อ่านออก
เขียนได้ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งการรายงานผล ผลการดำเนินงาน มายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ยังคงไม่ได้รับ
การรายงานตามที่ร้องขอ อาจเนื่องจากการดำเนินงานอยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ ประกอบกับเรื่องการขับเคลื่อน
การศึกษา SDG  เป็นเรื่องใหม่ ทำให้หน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญในการรายงานข้อมูล ดังนั้น การให้ต้นสังกัดใน
ระดับกรมได้สร้างตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการมายัง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งส่งผลต่อการมองภาพองค์รวมของจังหวัด และของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนา                   
ที่ย่ังยืนรวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิต ที่ย่ังยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลกและ
ความชื่นชม ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ภายในปี พ.ศ. 2573  
  การจัดการให้ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนรวม
ไปถึงการมีวิถีชีวิต ที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและ
การไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลกและความชื ่นชม  ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ                         
การที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดทำกิจกรรม
แทรกในกิจกรรมลูกเสือทุกโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส่ วนกลาง นอกจากนี้หน่วยทางการศึกษา                  
ทุกหน่วยได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการดังกล่าว เช่น โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย , โครงการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม , โครงการสถานศึกษาคุณธรรม  , โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ,                       
โครงการ To Be Number1 , โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ และ โครงการเยาชนคนตงห่อ 
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 4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็ก                       
ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุม 
และมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

หน่วยการศึกษาส่วนใหญ่ได้จัดสภาพอาคาเรียน อาคารปฏิบัติการ ให้มีความปลอดภัย สะอาดได้ 
มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนการสอน  

สำหรับในเรื่องของการจัดการเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการศึกษา หน่วยทางการศึกษามีความ 
ต้องการที่จะให้รัฐได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือที่มีคุณภาพให้แก่ผู้เรียน โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ด้าน ICT                    
ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนาคือการ ติดตามและกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอกับผู้เรียนทุกคน ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา                       
ที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะ จำเป็นที่จะต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจาก
ความรุนแรง ครอบคลุม   และมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน  สำหรับในเรื่องความปลอดภัยของสถานศึกษาก็ควรที่จะ
จำเป็นต้องมีการประเมินอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด จากผู้บริหารสถานศึกษานั้น พร้อมทั้งการให้ความสนับสนุน
งบประมาณอย่างรวดเร็ว ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ท่ีส่งผลต่อความปลอดภัย 
 
 

 4.b เพิ่มจำนวนทุนการศึกษาทั่วโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด                    
รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการ     
ฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ ใน
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2573 

 การให้ทุนการศึกษา ยังไม่สามารถเข้าถึงปัญหาแก่เด็กนักเรียนกลุ่มยากจน และหรือกลุ่มที่ต้องการ
ความช่วยเหลือด้านการศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี  และ ประกอบกับหน่วยงานหลักที ่เป็นผู ้ร ับผิดชอบคือ                     
กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่สหประชาชาติกำหนด ซึ ่งหน่วยกลางอาจต้องมีการประสานการจัดเก็บข้อมูล                   
การดำเนินงานจากกระทรวงการต่างประเทศ จากเจ้าของข้อมูล 
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 4.c เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรม
ครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศพัฒนา น้อยท่ีสุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาด
เล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

นักศึกษาครูจากต่างประเทศ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนครู ไทยที่ญี่ปุ่น โครงการแลกเปลี่ยน                 
ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  ยังคงมีในระดับมหาวิทยาลัยเสียส่วนใหญ่ เนื่องจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย
สามารถสนับสนุนครูจากต่างประเทศ  ในการพัฒนานักศึกษา เพื ่อออกสู ่ตลาดโลกในการประกอบอาชีพ                             
ได้อย่างมืออาชีพ ซึ ่ง ต่างกับในระดับการศึกษาที ่ต ่ำกว่ามหาวิทยาลัย ที ่ย ังคงต้องได้ร ับการช่วยเหลือ                              
จากกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสในการ  
เรียนการสอนกับเจ้าของภาษา และหรือเจ้าของพ้ืนที่ในสภาพเศรษฐกิจโลก 

 
 

สรุปการประสบปัญหาความเหลื่อมล้้า ด้านคุณการศึกษา การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และ 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงกับผู้เรียนทุกคน ซึ่งส่งผลต่อการบรรลุตามเป้าหมาย                  
เพื ่อการพัฒนาอย่างย ั ่งยืนด ้านท ี ่  4 จากผลการรายงานนี้สามารถนำไปปรับใช ้ในการดำเน ินการของ                           
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และในระดับสถานศึกษาเพื่อให้มีผลการด้าเนินการเป็นรูปธรรมที่  ชัดเจน และเพื่อให้
บรรล ุตามเป้าหมายเพื ่อการพัฒนาอย่างย ั ่งย ืนด ้านที ่  4 (SDG 4) ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร ั ้งถ ัดไป                                         
รัฐควรจัดงบประมาณสำหรับการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสถานศึกษาโดยตรง เกี่ยวกับการดำเนินการ
ตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านที ่ 4 (SDG 4) และ การสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว                     
ของหน่วยการศึกษา แต่ละสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ 
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