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การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
บูรณาการเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา
และเครือข่ายอุดมศกึษาภาคกลางตอนล่าง
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ที่มาและความส าคัญ

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ยุทธศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง 1, 2

แผนพัฒนาภาคกลางตอนล่าง 1, 2
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จากการสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายวางแผนอุดมศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการ
วิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562

มติที่ประชุมได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ประสานงาน
การท างานเชิงบูรณาการระหว่างเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างโดย
มติที่ประชุมจากจังหวัดน่านนั้น มีความประสงค์ให้

 สถาบันอุดมศึกษาร่วมมือจัดท าแผนพัฒนาประเทศในระยะ 3-5 ปี (Medium term plan) ทั้งใน
ระดับภาคและระดับประเทศ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนบูรณาการพื้นที่ร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับบทบาทการท างาน
เป็นเชิงรุก 

 ยกระดับการผลิตก าลังคนจาก Function เป็น Agenda เช่น ก าลังคนแบบไหนที่ประเทศต้องการ
ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยระยะแรกจะเน้นด้าน EEC ส่วนระยะถัดไปอาจจะเป็นด้านท่องเที่ยว ด้าน
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

ที่มาและความส าคัญ
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เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง
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• นครปฐม
• กาญจนบุรี
• ราชบุรี
• สุพรรณบุรี
• ประจวบคีรีขันธ์
• เพชรบุรี
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร   

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2
รวม 8 จังหวัด

สกอ.ได้จัดตั้งเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
อุดมศึกษา โดยเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง มีจ านวนท้ังสิ้น 10 
จังหวัด ดังนี้
• กรุงเทพฯ
• กาญจนบุรี
• ราชบุรี
• สุพรรณบุรี
• นครปฐม

• ประจวบคีรีขันธ์
• เพชรบุรี
• สมุทรสงคราม
• สมุทรสาคร
• สมุทรปราการ
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เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา

เครือข่ายอ านวยการกลาง (เครือข่าย A) คือ คณะอนุกรรมการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา01

เครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (เครือข่าย B) คือ เครือข่ายกลาง ระดับภูมิภาค 9 เครือข่าย02

เครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C) คือ เครือข่ายย่อยในก ากับดูแลของเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (เครือข่าย B)03

มีหน้าที่ก าหนดและส่งผ่านนโยบายไปยังเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค (9 เครือข่าย)  ส่งเสริม 
สนับสนุน ประสาน แนะน า และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

มีหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายระดับพื้นที่ รับ/ส่งผ่านนโยบายจากเครือข่ายอ านวยการกลาง 
(เครือข่าย A) ไปด าเนินการหรือส่งผ่านให้เครือข่ายเชิงประเด็น หรือเครือข่ายย่อย (เครือข่าย C) 

และก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่าย

มีหน้าที่ท าหน้าที่ตามภารกิจ/วัตถุประสงค์เฉพาะด้าน ตาม Agenda based ,

Issue based, Function based
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รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย(เครือข่ายB)
(เครือข่ายภูมิภาคทั่วประเทศ 9 สถาบัน)
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เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ
3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์
5.มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
6.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
7.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
8.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
9.มหาวิทยาลัยคริสเตียน
10.มหาวิทยาลัยธนบุรี
11.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
12.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
13.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14.มหาวิทยาลัยมหิดล
15.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
16.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
18.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
19.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
20.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
21.มหาวิทยาลัยศิลปากร

22.มหาวิทยาลัยสยาม
23.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ
24.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
25.วิทยาลัยแสงธรรม
26.วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
27.วิทยาลัยทองสุข
28.วิทยาลัยนานาชาติเซนตเ์ทเรซา
29.สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
30.สถาบันเทคโนโลยีสวุรรณภูมิ
31.สถาบันกันตนา
32.สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
33.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
34.สถาบันอาศรมศิลป์
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เครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C)
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งบประมาณโครงการเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C)
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

1. เครือข่ายมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน

มจธ. เป็นประธานเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C)  จ านวน 3 โครงการ/เครอืข่าย 
ประกอบด้วย

โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา (UBI) 

2. เครือข่ายเชิงประเด็น C -

UBI

U

BI

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

3. เครือข่ายยาเสพติด

เครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C)
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มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแม่ข่าย

เครือข่ายวิจัย

โครงการที่มีสถาบันอื่นในเครือข่าย เป็นประธานเครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C) จ านวน 3 โครงการ/เครือข่าย 

อ

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแม่ข่าย

เครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

อพ.สธ
.

มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสถาบันแม่ข่าย

เครือข่ายสหกิจศึกษา

อWIL

เครือข่ายเชิงประเด็น (เครือข่าย C)
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Problems  to  Tackle

 ขาดการวิจัยนวัตกรรมด้านการเกษตรแปรรูป และขาดการน าองค์
ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

 การท่องเที่ยวยังกระจุกตัวอยู่บางพ้ืนที่ ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม การกระจายรายได้ 

 แนวโน้มผู้สูงวัยเพ่ิมขึ้น และคนวัยท างานลดลง
 ขาดการบังคับใช้กฎระเบียบ มาตรการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

อย่างจริงจัง
 การปรับเปลี่ยนทัศนคติเพ่ือการพัฒนาของเกษตรกรท าได้ยาก ท าให้

ขาดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกร
 ขาดแคลนแรงงานคุณภาพ ทักษะฝีมือไม่สอดคล้องกับการสร้างเสริม

เศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ภาคกลางตอนล่าง  

1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้ได้คุณภาพ
มาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร

2

3

4

ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรม
ทวารวดีไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับ
การท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง
พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มี
ศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้น
ให้เกิดการค้า การลงทุนเชื่อมโยงสู่เอเชีย

ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
สินค้าชุมชนและภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดย
เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0 

1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

2

3

4

5

เพิ่มขีดความสามารถของฐานการผลิต/ฐานเศรษฐกิจที่เป็นจุดเน้น
ของกลุ่มจังหวัด

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน

พัฒนาสมรรถนะของคนในพ้ืนที่ เพื่อการสร้างสัมมาชีพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 

ภาคกลางตอนล่าง 1 
นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี

ภาคกลางตอนล่าง 2  
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่4
พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้
ได้คุณภาพมาตฐาน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพครบวงจร

ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเท่ียว
เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวาร
วดีไปยังแหล่งท่องเท่ียวในภูมิภาค
อาเซียน และยกระดับการท่องเท่ียวให้มี
ชื่อเสียง

พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและ
การค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น้าไปสู่การกระตุ้น
ให้เกิดการค้าการลงทุนเช่ือมโยงการค้าสู่
เอเชีย

ยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรม พาณิช
ยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชนและภาค
แรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดย
เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สู่ประเทศไทย 4.0 

เป้าประสงค:์ รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการทาง
สุขภาพเพิ่มขึ้น

เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเท่ียว มูลค่าการค้าชายแดนท่ีเพ่ิมขึ้น เพ่ิมผู้ผลิตภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค้าชุมชนและภาคแรงงาน
ท่ีปรับเปลี่ยนกระบวนการสู่ประเทศไทย
4.0

ตัวชี้วัด : 1.รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการทาง
สุขภาพเพิ่มขึ้น
2.จ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูป(ด้าน
สุขภาพ)ได้รับการส่งเสริมและจ าหน่าย
3.จ านวนสถานพยาบาลท่ีได้รับมาตรฐาน HA
ณสิ้นปีจากจ านวนสถานพยาบาลท้ังหมด 70 แห่ง
4.จ านวนสถานพยาบาลแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริม
หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแบบ
ปริมาณลูกโช่

1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเท่ียวเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ้านวน
นักท่องเท่ียวเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าบริเวณ
ด่านชายแดนของกลุ่มจังหวัด(ไม่รวมก๊าซ
ธรรมชาติ
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออก
ของผู้ประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริมใน
กลุ่มจังหวัด
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทุนใน
อุตสาหกรรม
4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมแบบปริมาณลูกโซ่

จ านวนผู้ผลิตภาคเกษตรกรรม พาณิชยก
รรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชนและภาค
แรงงานท่ีปรับเปลี่ยนกระบวนการสู่
ประเทศไทย4.0
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่4
พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้
คุณภาพมาตฐาน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพครบวงจร

ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเทีย่วเชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดีไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซยีน และ
ยกระดับการทอ่งเทีย่วให้มีชื่อเสียง

พัฒนาและส่งเสริมการคา้ชายแดนและ
การค้าผ่านแดนให้มศีกัยภาพ ผลักดันเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น้าไปสู่การกระตุน้ให้
เกิดการค้าการลงทนุเชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย

ยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรม พาณิชยก
รรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชนและภาค
แรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดย
เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่
ประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการเป็นศนูย์กลางสุขภาพครบวงจร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด 

ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ
3. พัฒนาสินค้าและบริการใหไ้ดค้ณุภาพและ

มาตรฐาน
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการ

เป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร
5. พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มคีวาม

พร้อมและศักยภาพในการผลิตสินคา้และ
บริการ

6. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินคา้
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

1. ส่งเสริมภาพลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

2. สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด
และกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด

3. ส่งเสริมสินค้าและบรกิารการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ว 
รวมถึงสินค้าสนับสนุนดา้นการ
ท่องเที่ยวอื่นๆ

4. พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
5. ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพ

เส้นทางคมนาคมและสร้างเส้นทาง
เชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ว

6. อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย
แก่นักทอ่งเที่ยว

1.พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิ
สติกส์และเครือข่ายคมนาคมเพื่อกระตุน้ให้
เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย
2.พัฒนาด่านชายแดนและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
3.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาดและการประชาสัมพันธ์
4.พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือการ
ส่งออก
5. ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้
มีขีดความสามารถในการแขง่ขนัและสามารถ
ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้
6. พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุน้ให้เกดิ
การค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและผลักดนั
ให้มีการลงทุนในตา่งประเทศ

1. พัฒนาสิค้า ผลิตภัณฑ์และบริการโดย
ใช้นวัตกรรม

2. ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชุมชน

3. ส่งเสริมการสนับสนุนกจิกรรมทาง
การตลาดเพื่อสนับสนุนสินค้าเชิง
นวัตกรรม

4. ส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กบั
แรงงานในภาคเกษตรกรรม พาณิชยก
รรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชนให้
สนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม

5. พัฒนาระบบการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการยอมรับการ
ปรับเปลี่ยนเป็นประเทศไทย4.0 
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1. พัฒนาระบบโลจิสติกสเ์พ่ือ
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการ

ท่องเที่ยวทั้งในและระหว่าง
ประเทศ

3. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(Creative Economy) 

2. เพ่ิมขีดความสามารถของฐาน
การผลิต/ฐานเศรษฐกิจที่เป็น

จุดเน้นของกลุ่มจังหวัด 
(Competitive Advantage)

4. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. พัฒนาสมรรถนะของคนในพ้ืนที่ 
เพ่ือการสร้างสัมมาชีพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

1.3 ส่งเสริมระบบคมนาคม
ขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม

1.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และโลจิสติกส ์เพ่ือสนับสนุน

การค้าชายแดน

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม

ขนส่งในกลุ่มจังหวัดให้ได้
มาตรฐาน 

2.4 ส่งเสริมศักยภาพด้านตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ

2.3 ส่งเสริมนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ

2.2 ยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตรสินค้าประมง และสินค้า
แปรรูปให้เป็นมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัย 

2.1 สร้างสมรรถนะของกลุม่
เกษตรกรประมง และเครือข่าย
ในการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต

3.4ยกระดับศักยภาพการ
ท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่ เพ่ือ

กระจายรายได้

3.3ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และบริการที่มีมาตรฐาน ให้

นักท่องเที่ยวมั่นใจ

3.2สร้างช่องทางการตลาด
และการประชาสัมพันธ์

เชิงรุก

3.1เตรียมความพร้อม
โครงสร้างพื้นฐานรองรับ

การท่องเที่ยว

4.4จัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล 

4.3บริหารจัดการทรัพยากร
น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ

4.1อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ/ระบบ
นิเวศชายฝั่ง อย่างยั่งยืน

4.2บริหารจัดการสขุภาวะ
ชุมชนเมืองที่ดี

5.3พัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด ์4.0

5.2พัฒนา/ยกระดับแรงงานให้เป็นแรงงานมี
ฝีมือเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในยุค 4.0

5.1พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ
เพ่ือการพัฒนาก าลังคน

5.5ลดความเหลื่อมล้ าทางดา้น
การศึกษาและการเข้าถึงสวัสดกิารรัฐ

5.6เตรียมความพร้อมในการ
ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

5.4ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการยกระดับให้เกิดความ

เข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) 
ยุท

ธศ
าส

ตร
์

กล
ยุท

ธ์
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ยุทธศาสตร์
จัดสรร

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Impacts

เป้าหมายแผนงานบูฯ

ด้านสังคม ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์
ภาคกลางตอนล่าง 1 

ด้านสังคม ด้านบัณฑิต

Environment
Pollution

Aging  
Society

Skill
Labour

Secondary  
tourist  cities

การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
• การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 5. ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แผนปฏิรูปประเทศ ......................................................... ........................................................ ........................................................ ..........................................................
.

แผนพัฒนาฯ 12

Problems  to  Tackle

หมายเหตุ 1. ปรับปรุงข้อมูลจากเอกสารประกอบ Hype and Hope in Thailand : Higher Education โดยรศ.ดร.สถรนิทร ์ค าฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ความหมาย (1) หมายถึง ภาคกลางตอนล่าง 1 และ (2) หมายถึง ภาคกลางตอนล่าง 2
3. แผนผังความเชื่อมโยงฯประกอบการจดัท างบประมาณ ปี 2563 

• ส่งเสริมอัตลักษณ์การ
ท่องเที่ยว 

• ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 

• พัฒนาสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการให้ได้
คุณภาพยกระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 

• พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
• พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
• พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

• ยกระดับการผลิต ภาค
เกษตร อุตสาหกรรมสินค้า
ชุมชนและภาคแรงงาน 
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ยุทธศาสตร์
จัดสรร

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Impacts

เป้าหมายแผนงานบูฯ

ด้านสังคม ด้านสังคม

เป้าหมายยุทธศาสตร์
ภาคกลางตอนล่าง 2

• เพิ่มขีดความสามารถของ
ฐานการผลิต/
ฐานเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม ด้านบัณฑิต

Environment
Pollution

Aging  
Society

Skill
Labour

Secondary  
tourist  citiesภาคกลางตอนล่าง

การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
• การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

• พัฒนาสมรรถนะคนในพื้นที่ 
เพื่อการสร้างสัมมาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน 

• การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว มุ่งสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

• พัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่อส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 5. ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แผนปฏิรูปประเทศ ......................................................... ........................................................ ........................................................ ..........................................................
.

แผนพัฒนาฯ 12

Problems  to  Tackle

หมายเหตุ 1. ปรับปรุงข้อมูลจากเอกสารประกอบ Hype and Hope in Thailand : Higher Education โดยรศ.ดร.สถรนิทร ์ค าฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ความหมาย (1) หมายถึง ภาคกลางตอนล่าง 1 และ (2) หมายถึง ภาคกลางตอนล่าง 2
3. แผนผังความเชื่อมโยงฯประกอบการจดัท างบประมาณ ปี 2563 

• การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

• พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
• พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
• พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ยุทธศาสตร์
จัดสรร

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Impacts

เป้าหมายแผนงานบูฯ

ด้านสังคม ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ภาคกลาง
ตอนล่าง 1 และ2 

• เพิ่มขีดความสามารถของฐานการผลิต/
ฐานเศรษฐกิจ (2)

ด้านสังคม ด้านบัณฑิต

Environment
Pollution

Aging  
Society

Skill
Labour

Secondary  
tourist  cities

การสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
• การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

• พัฒนาสมรรถนะคนในพ้ืนที่ เพื่อการสร้างสัมมาชีพและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (2)

• การพัฒนาการท่องเท่ียว มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2)
• พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุนและการ

ท่องเท่ียว (2)

ยุทธศาสตร์ชาติ 5. ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

แผนปฏิรูปประเทศ ......................................................... ........................................................ ........................................................ ..........................................................
.

แผนพัฒนาฯ 12

• ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยว (1)
• ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (1)
• พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการให้ได้คุณภาพ

ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร (1)

• การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (2)

• พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
• การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
• พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์
• พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

• ยกระดับการผลิต ภาคเกษตร อุตสาหกรรมสินค้า
ชุมชนและภาคแรงงาน (1)

20

ตัวชี้วัดแนวทาง

แนวทาง

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

โครงการ

รับผิดชอบ

Problems  to  Tackle
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Thank you 
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Appendix
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ความเชื่อมโยงยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี 
และแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12
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ข้อมูลพื้นฐานภาคกลางตอนล่าง
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ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูล กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม
ประจวบ-
คีรีขันธ์

เพชรบุรี
สมุทร

สงคราม
สมุทรสาคร

พ้ืนท่ี
(ตร.กม.)

19,483 5,196 5,358 2,168 6,367 6,225 416 872

ประชากร ปี 2560 [1]

(คน) 887,979 871,714 852,003 911,492 543,979 482,375 193,902 568,465

ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)

456 168 159 417 85 77 466 651

หน่วยการปกครอง [2] 13 อ าเภอ
98 ต าบล

10 อ าเภอ
101 ต าบล

10 อ าเภอ
108 ต าบล

7 อ าเภอ
106 ต าบล

8 อ าเภอ
48 ต าบล

8 อ าเภอ
93 ต าบล

3 อ าเภอ
34 ต าบล

3 อ าเภอ
35 ต าบล

ที่มา :
[1] กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560." 
[2] ส านักบริหารการปกคองท้องที่ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. “ข้อมูลทางการปกครอง”
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สัดส่วน GPP (ปี 2559) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  (8 จังหวัด)
แยกตามภาคเกษตร/ ภาคอุตสาหกรรม/ ภาคบริการ

ท่ีมา: รายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2559 โดย สศช.

หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product - GPP) เป็นสถิติซึ่งกระจายมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product - GDP) เป็นผลิตภัณฑ์จังหวัด 
เพื่อเป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมในระดับจังหวัดของประเทศไทย

ภาคเกษตรกรรม
17%

ภาคอุตสาหกรรม
53%

ภาคบริการ
30%

(265,857 ลบ.)

(145,353 ลบ.)

(465,809 ลบ.)
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สัดส่วน GPP (ปี 2559) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  (8 จังหวัด)
ต่อหัวประชากร

ท่ีมา: รายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2559 โดย สศช.
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294,858
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215,455
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GPP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 8 จังหวัด แยกรายอุตสาหกรรม (ปี 2559)
รายการ GPP (ล้านบาท) สัดส่วนของ GPP สาขาต่อ GPP ทั้งหมด (ร้อยละ)

1 เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 77,570 9.599425

2 การท าเหมืองแร่ และเหมืองหิน 7,073 0.875354

3 การผลิต 382,563 47.34307

4 การไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรับอากาศ 44,513 5.508631

5 การจัดหาน้ า การจัดการและบ าบัดน้ าเสีย ขอเสีย และสิ่งปฏิกูล 3,925 0.485767

6 การก่อสร้าง 27,733 3.432054

7 การค้าส่งและค้าปลีก การซ่อมบ ารุงยานยนต์และจักรยานยนต์ 82,307 10.18572

8 การขนส่งและคลังสินค้า 20,471 2.53337

9 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 14,413 1.783624

10 สารสนเทศและการสื่อสาร 8,955 1.10826

11 กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 27,946 3.458375

12 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 27,620 3.418041

13 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 1,813 0.224389

14 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 5,266 0.651629

15 การบริหารรัฐกิจและการป้องกันประเทศ; การประกันสังคมภาคบังคับ 23,364 2.891374

16 การศึกษา 31,298 3.873198

17 กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 15,664 1.938464

18 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 1,980 0.244971

19 กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ 4,759 0.588992

Gross provincial cluster product (CVMs) 808,066 100

ที่มา: รายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2559 โดย สศช.
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อุตสาหกรรมส าคัญ

• สาขาไฟฟ้า ก๊าซและประปา (44,513 ล.บ. = 5.51%)
• โรงไฟฟา้

• สาขาการขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ (82,307 ลบ. = 10.19%)

• สาขาเกษตรกรรม (77,570 ลบ. = 9.6 %)
• เลี้ยงสุกร อ้อย

• สาขาการผลิต (382,563 ลบ. = 47.34%)
• อุปกรณ์ส านักงาน อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร สิ่งทอ ประกอบรถยนต์ (รถบรรทุก) เซรามิค

32
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8 จังหวัด 6 จังหวัด (ไม่รวมนครปฐม 
สมุทรสาคร)

GPP ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  (8 จังหวัด) (ปี 2559)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด

191,448

142,341

215,455

ท่ีมา: รายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2559 โดย สศช.
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ทั้งประเทศ

320,146

808,066
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จ านวนประชากร และสัดส่วนใน GDP ของประเทศ

ท่ีมา: - รายงานผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ อนุกรมเวลา 2538-2559 โดย สศช.
- กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เร่ือง จ านวนราษฎรท่ัวราชอาณาจักร 

แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560." 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2559 จ านวนประชากร

พื้นที่อ่ืนๆ (ทั้งประเทศ)           กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

92%

8%

(9,015,055 ลบ.)

(808,066 ลบ.) 

92%

8%
(5,311,909 คน) 

(60,876,594 คน) 
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อายุประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  (8 จังหวัด)
จ า

นว
นป

ระ
ชา

กร
 (ค

น)

วัยเรียน

1.5 ล้านคน
วัยท างาน

2.7 ล้านคน
วัยเกษียณ

8.5 หมื่นคน

อายุ (ปี)

ที่มา : สถิติประชากรและบ้าน – จ านวนประชากรแยกรายอายุ ปี 2560 ส านักงานสถิติแห่งชาติ
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จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (8 จังหวัด)

ที่มา : จ านวนนักเรียน นักศึกษา จ าแนกรายชั้น รายจังหวัด ประจ าปีการศึกษา 2553 ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

(ค
น)

ระดับ
การศึกษา0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3

มีผู้เรียนอยู่ในระบบการศึกษา (ต่ ากว่า ป.ตรี) ประมาณ 880,000 คน
มีผู้จบ ม.6 หรือเทียบเท่า 

ประมาณ 

41,000 คน
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การเปลี่ยนแปลงคะแนน PISA ของนักเรียนตามพื้นที่ (PISA 2012 และ 2015)

ที่มา: สรุปผลการวิจัย PISA 2015 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.)

คะแนนคณิตศาสตร์

คะแนนวิทยาศาสตร์ 

คะแนนการอ่าน 

PISA 2012        PISA 2015

ใต้

เหนือบน ตะวันออก
ตะวันตก อีสานบน

กลาง
เหนือล่าง

อีสานล่าง

500

350

375

400

425

450

475

ใต้

เหนือบน ตะวันออก

ตะวันตก
อีสานบน

กลาง เหนือล่าง

อีสานล่าง

350

375

400

425

450

475

ใต้

กทม.
และปริมณฑล

เหนือบน
ตะวันออก

ตะวันตก

อีสานบน
กลาง

เหนือล่าง

อีสานล่าง

350

375

400

425

450

475

กทม.
และปริมณฑล

กทม.
และปริมณฑล

คะแนน PISA 2015 ของนักเรียนจากภาคตะวันตกโดยเฉลี่ย
ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถ

เทียบเท่าค่าเฉล่ียของ กทม. และยังต่ าว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ
อยู่มาก

ค่าเฉลี่ย OECD 
(493)

ค่าเฉลี่ยประเทศ
(421)

ค่าเฉลี่ย OECD 
(493)

500

ค่าเฉลี่ยประเทศ
(409)

ค่าเฉลี่ย OECD 
(490)

500

ค่าเฉลี่ยประเทศ
(415)
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แนวโน้มผลการประเมินของนักเรียนไทยจาก PISA 2000 ถึง PISA 2015

• ผลการประเมิน PISA 2015 ทั้งสามด้าน
มีคะแนนลดลงจาก PISA 2012 
โดยการอ่านเป็นด้านที่มีคะแนนลดลงมากที่สุด 
รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ ซ่ึงทั้งสองด้านลดลง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้าน
คณิตศาสตร์ แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

• ทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD

ค่าเฉลี่ย OECD ปี 2015 :    วิทยาศาสตร์ 493 การอ่าน 493 คณิตศาสตร์ 490

ค่าเฉลี่ย OECD

ที่มา: สรุปผลการวิจัย PISA 2015 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) 3823/5/2019



แนวโน้มการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยต่างกลุ่มโรงเรียน

• นักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทย์ และโรงเรียนสาธิต 
มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD 

• นักเรียนกลุ่มอื่น ๆ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
OECD ในทุกกลุ่มวิชา

ที่มา: สรุปผลการวิจัย PISA 2015 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.)

คะแนนคณิตศาสตร์

คะแนนวิทยาศาสตร์ 

คะแนนการอ่าน 
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ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) จ าแนกตามจังหวัด

ล าดับที่ได้ จังหวัด Index
5 กรุงเทพมหานคร 0.6780
12 นครปฐม 0.6354
17 สมุทรปราการ 0.6231
18 สมุทรสงคราม 0.6203
19 สมุทรสาคร 0.6175
28 เพชรบุรี 0.5984
41 ประจวบคีรีขันธ์ 0.5843
53 ราชบุรี 0.5713
67 กาญจนบุรี 0.5457
68 สุพรรณบุรี 0.5403

ความก้าวหน้าของคน ประกอบด้วย 8 ดัชนี  ได้แก่ 1). ด้านสุขภาพ 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านชีวิตการงาน 4) ด้านรายได้ 5) ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 6) ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร และ 8) ด้านการมีส่วนร่วม

หมายเหตุ : จากทั้งหมด 77 จังหวัด
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จ านวนสถาบันการศึกษาในพื้นที่

ประเภทสถาบัน กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม
ประจวบ
คีรีขันธ์

เพชรบุรี
สมุทร

สงคราม
สมุทร
สาคร

มหาวิทยาลัยรัฐ 2 2 2 6 2 2 - 1

มหาวิทยาลัยเอกชน 1 - 1 3 - 2 1 1

สถาบันการอาชีวศึกษา
/สถานศึกษาอาชีวศึกษา

รัฐบาล
9 12 7 11 6 8 3 3

สถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชน 3 5 1 5 2 1 0 0

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง (8 จังหวัด)

กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม

• ม.มหิดล วข.กาญจนบุรี
• มรภ.กาญจนบุรี
• ม.เวสเทิร์น

• มจธ. (ราชบุรี)
• มรภ.หมู่บ้านจอมบึง

• ม.เกษตรศาสตร์
• มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
• มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

สถานที่ตั้งแห่งที่ 2

• ม.ศิลปากร
• ม.มหิดล วข.พระราชวังสนามจันทร์
• ม.เกษตรศาสตร์ วข.ก าแพงแสน
• มรภ.นครปฐม
• มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
• มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วข.บาฬี
• มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยคริสเตียน
• สถาบันกันตนา
• วิทยาลัยแสงธรรม

ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

• มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล
• มรภ.สวนดุสิต

• ม.ศิลปากร วข.สารสนเทศเพชรบุรี
• มรภ.เพชรบุรี
• ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด
• ม.เว็บสเตอร์(ประเทศไทย)

• สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน • วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
• สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/ในก ากับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ท่ีมา : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  4223/5/2019



ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับพื้นที่ภาคตะวันตกของไทย

• มีความต้องการก าลังคนและแรงงานเพื่อการก่อสร้างโครงการ 
(มูลค่าโครงการ 2 แสน ลบ.)

• มีความต้องการก าลังคนและแรงงานส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้น 
ได้แก่ โรงกลั่นน้ ามัน ปิโตรเคมี เหล็ก ผลิตไฟฟ้า การผลิตรถยนต์ และภาคการ
ผลิตและบริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ การบริการขนส่ง 
อุตสาหกรรมอาหาร การท่องเที่ยวและสันทนาการ ฯลฯ

• เกิดการไหลเวียนของประชากรหลายเชื้อชาติ มีการสื่อสารหลายภาษา และ
หลายวัฒนธรรม 

• เกิดความต้องการสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกและอาหารจ านวน
มาก หลายประเภท หลายรูปแบบ

• เกิดมลพิษจากอุตสาหกรรม
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ปัญหาของพื้นที่

44

ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

เศรษฐกิจ
• ต้นทุนการผลิตสูง
• ราคาผลิตผลตกต่ า 

• ขาดแคลนแรงงาน
• ต้นทุนพลังงานสูง

• ขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

• แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไ ม่
เพียงพอ และภัยแล้ง
• สารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์และ

พืชมาก 
• ปัญหามูลสุกร ขยะ 
• ชายฝั่งถูกกัดเซาะ และการ

ท าลายป่าชายเลน
• ทรัพยากรทางทะเลลดลง

อย่างต่อเนื่อง

• ขาดการจัดการน้ าเสียอย่าง
เพียงพอ
• มลภาวะทางอากาศ/กลิ่นจาก

โรงงานอาหารสัตว์/ปลาป่น

• ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค
• แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
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ปัญหาของพื้นที่

45

ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ

เทคโนโลยี

• มูลค่าผลผลิตต่อพื้นที่ต่ า
• ขาดการวิจัยและพัฒนาพันธุ์

• ขาดมาตรฐานผลผลิตท้องถิ่น
• ขาดมาตรฐานสินค้าเกษตร

แปรรูป

• มีการใช้เทคโนโลยีในภาค
บริการต่ า (เช่น IT)

การจัดการ

• กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรยังไม่
เข้มแข็ง
• เกษตรกรขาดการส่งเสริมการ

ลงทุน 

• ขาดจัดการด้านการตลาด
สินค้าเกษตร/แปรรูป
• ขาดอ านาจต่อรองทางการ

ตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชน 
• ความรู้การวางแผนการผลิต

• ขาดการจัดการด้าน ปชส./
การตลาด
• ขาดอัตลักษณ์
• ขาดทักษะในการให้บริการใน

ระดับมืออาชีพ
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Single Market 
& Production Based

Integration into the 
Global Economy

Equitable Economic Development

• Free flow of goods

• Free flow of services

• Free flow of investments

• Freer flow of capital

• Free flow of skilled labor

• Priority integration sectors

• Food, Agriculture & Forestry

• Competition Policy

• Consumer Protection

• Intellectual Property Rights 
(IPR)

• Infrastructure Development

• Taxation

• e-Commerce

• SME development

• Initiative for ASEAN 
Integration (IAI)

• Coherent approach towards 
external economic relations

• Enhanced participation in 
global supply networks

Competitive Economic Region

Strategic  Schedule

Source: ASEAN Deputy Secretary-General Sundram Pushpanathan
Presentation to Singapore Business Forum, 24 September 2008
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การพัฒนาท่าเรือน้ าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
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แผนการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

• เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทย-พม่า (19 พฤษภาคม 2551)
• มีความร่วมมือระหว่าง ITD และ Myanmar Port Authority (2 พฤศจิกายน 2553)
• ระยะเวลาการพัฒนาประมาณ 10 ปี
• ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์การพัฒนา = 60 ปี
• มูลค่างานก่อสร้างประมาณ 2 แสนล้านบาท (ท่าเรือน้ าลึก/Industrial Estate)
• ระยะทาง 160 กม.จากชายแดนไทย (พนุ้ าร้อน)
• เป็นเส้นทางการขนส่งหลักส าหรับวัตถุดิบและสินค้าของประเทศจีน (เพื่อออกทะเล)
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ท่าเรือทวาย

A B : Heavy 

Industrial Zone

C : Up& Down 

Stream

D : Medium 

Industrial Zone

E : Light Industrial 

Zone
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