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คำนำ
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 มาตรา 9 กาหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบั ติ คือ (1) ก่อนจะดาเนิ น การตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่ว งหน้ า (2) การกาหนดแผนปฏิ บั ติราชการของส่ วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้น ตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจและตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง
การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในภู มิ ภ าคของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงวัน ที่ 3 เมษายน 2560 ก าหนด ให้ จัด ตั้ ง
ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด การปฏิบัติราชการตาม
อานาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอานาจหน้าที่ข้อหนึ่งที่
มอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11(2) คือ การจัดทาแผนพัฒ นาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาและการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภทในจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสาร
ที่เกี่ย วข้อง รวมทั้งประชุมระดมความคิดเห็ นจากหน่ว ยงานทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อจัดท า
แผนพั ฒ นาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัด
การศึ ก ษาของหน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี โดยมี ส าระส าคั ญ
ประกอบด้วย บทสรุป ผู้บ ริหาร ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัด
ทิศทางการพัฒนาการศึก ษา โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา
สู่การปฏิบัติ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณ จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานทางการศึกษา
และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นเครือข่ายและให้การส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
การศึก ษาของจั งหวัด เป็ น อย่ างดี และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าหน่ ว ยงานทุก ภาคส่ วนจะได้มี ส่ ว นร่ว มในการ
ขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒ นา
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป

สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สิงหาคม 2560

1

บทสรุปผู้บริหาร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 9 กาหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ คือ
(1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การ
กาหนดแผนปฏิบั ติร าชการของส่ ว นราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนิน การของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ และคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึ กษาในภู มิ ภ าคของกระทรวงศึก ษาธิก าร ลงวัน ที่ 3 เมษายน 2560 ก าหนดให้ จั ด ตั้ง ส านัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกาหนด การปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย
และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอานาจหน้าที่ข้อหนึ่งที่มอบหมายให้สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11(2) คือ การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดการศึกษาและการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ดาเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตาม
นโยบายของรั ฐ บาลและกระทรวงศึกษาธิการสู่ การปฏิ บัติระดับจังหวัดภายใต้บริ บทของพื้นที่ เน้นการ
บูรณาการการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนที่เ กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยจัดการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัดให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างคนดี มีคุณภาพ ดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
บนพื้นฐานความพอเพียงอย่างยั่งยืนและมั่นคง”
พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ
3. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)

2
เป้าประสงค์รวม (Goal)
1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานทา สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดและพื้นที่ชายแดน
3. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล และ
บูรณาการการทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์(Strategies)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
เป้าประสงค์
1.ประชากรมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตสานึกความเป็นพลเมืองดี
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกความเป็นชาติไทย
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทักษะชีวิต และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 2.1 การผลิต พัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทาที่สอดคล้อง
กับความต้องการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและนาผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2.ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง”ประเทศไทย 4.0”
เป้าประสงค์
1.ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดนของจังหวัด
การจั ดทาแผนพัฒ นาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) ในครั้งนี้
กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ 11 กลยุทธ์ โดยมีกลไกลในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
ด้ ว ยการบู ร ณาการการจั ด การศึก ษาในภาพรวมของจั งหวั ด สร้า งเครื อข่า ยความร่ว มมือ ของหน่ ว ยงาน
และทุ ก ภาคส่ ว นในจั ง หวั ด มีก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ นงานอย่ า ง
เป็ น ระบบ เสริ ม สร้ า งกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนเพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาของจั ง หวั ด
บรรลุ เ ป้ า หมายสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
จังหวัดกาญจนบุรี
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
1.สภาพทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ ละติจูด : 14 01N เเละลองจิจูด : 99 32E อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ
129 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา และเชียงใหม่ อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียง ดังภาพ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี
เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า มีทั้งป่าโปร่ง และป่าดงดิบ มีแม่น้าส้าคัญสองสายคือ แม่น้า
แควใหญ่ และแม่น้าแควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้าแม่กลอง ที่บริเวณอ้าเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุ่มแม่น้า พื้นที่ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก
เป็นเทือกเขาแล้วค่อย ๆ ลาดลงมาทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก เป็นป่า
ไม้ และภูเขา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ
แต่แห้งแล้ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้า มีความอุดมสมบูรณ์
แบ่งออกได้เป็น 3 เขต
1) เขตภูเขา และที่สูง ได้แก่ พื้นที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาต่อเนื่องจาก
เทือกเขาถนนธงชัย ถัดลงไปทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเส้ นกั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทย กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทอดยาวลงไปทางทิศใต้ และถือว่าเป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้า
ล้าธารของจังหวัดบริเวณอ้าเภอทองผาภูมิ อ้าเภอสังขละบุรี อ้าเภอศรีสวัสดิ์ และอ้าเภอไทรโยค
2) เขตที่ราบลูกฟูก ได้แก่ พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งลักษณะเป็นที่
ราบเชิงเขาสลับเนินเตี้ย ๆ บริเวณอ้าเภอเลาขวัญ อ้าเภอบ่อพลอย อ้าเภอหนองปรือ อ้าเภอห้วยกระเจา
และบางส่วนของอ้าเภอพนมทวน
3) เขตที่ร าบลุ่ ม แม่ น้ า ได้ แก่ พื้น ที่ ทางด้า นทิศ ใต้มี ลั กษณะเป็น ที่ ราบ ดิน มี ความอุ ด ม
สมบูรณ์บริเวณอ้าเภอท่าม่วงอ้าเภอท่ามะกา อ้าเภอเมือง และบางส่วนของอ้าเภอพนมทวน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพพื้ น ที่ ท างทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวั น ตก มี ลั ก ษณะเป็ น ป่ า ไม้ และภู เ ขา พื้ น ที่ ท าง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ แต่แห้งแล้ง
พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจาก
จั งหวัดกาญจนบุ รี มีส ภาพท้องที่กว้ างขวางมาก ลั กษณะของภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป บริเวณที่ราบ
จะมีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันตก ส่วนบริเวณที่เป็นป่าและภูเขา
จะแตกต่างไป คือ ในฤดูร้ อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม ในปี พ.ศ.2558 มีฝนตกประมาณ 98 วัน ปริมาณน้้าฝนวัดได้ 966.5 มิลลิเมตร
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1.4 เขตการปกครอง
จั งหวัดกาญจนบุ รี แบ่งเขตการปกครอง ประกอบด้ว ยการบริห ารราชการส่ ว นกลาง
ส่ วนภู มิภาคและส่ วนท้ องถิ่นในระดับอ้าเภอ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อ้ าเภอ ได้ แก่ อ้ าเภอเมือง
กาญจนบุรี อ้าเภอท่ามะกา อ้าเภอท่าม่วง อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย อ้าเภอทองผาภูมิ อ้าเภอไทรโยค อ้าเภอ
สังขละบุรี อ้าเภอศรีสวัสดิ์ อ้าเภอบ่อพลอย อ้าเภอพนมทวน อ้าเภอเลาขวัญ อ้าเภอห้วยกระเจา และอ้าเภอ
หนองปรือ
- ในระดับต้าบล แบ่งเขตการปกครองเป็น 94 ต้าบล 910 หมู่บ้าน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 122 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต้าบล 47 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต้าบล 72 แห่ง
1.5 ประชากร
ประชากร ณ พ.ศ. 2560 รวมทั้ งสิ้ น 478,538 คน ชาย 234,800 คน หญิ ง 243,736 คน
อ้ า เภอที่ มี ป ระชากรมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ อ้ า เภอ ท่ า มะกา มี จ้ า นวน 81,012 คน รองลงมา ได้ แ ก่
อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี จ้านวน 66,0578 คน และอ้าเภอท่าม่วง มีจ้านวน 64,994 คน ส้าหรับอ้าเภอที่มี
จ้านวนคนที่อยู่อาศัยมากที่สุดได้แก่ อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี มีจ้านวน 26,317 ครัวเรือน รองลงมาได้แก่
อ้าเภอท่ามะกา มีจ้านวน 25,764 ครัวเรือน และอ้าเภอท่าม่วง มีจ้านวน 20,349 ครัวเรือน
ตารางแสดงจานวนครัวเรือนจาแนกตามอาเภอ ปี พ.ศ. 2560
จังหวัด/อาเภอ/ตาบล

จานวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

พื้นที่

จังหวัดกาญจนบุรี
อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี
อ้าเภอไทรโยค
อ้าเภอบ่อพลอย
อ้าเภอศรีสวัสดิ์
อ้าเภอท่ามะกา
อ้าเภอท่าม่วง
อ้าเภอทองผาภูมิ
อ้าเภอสังขละบุรี
อ้าเภอพนมทวน
อ้าเภอเลาขวัญ
อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย
อ้าเภอหนองปรือ
อ้าเภอห้วยกระเจา

159,945
26,317
8,956
13,354
48,50
25,764
20,349
7,264
5,345
12,764
13,459
7,422
6,440
7,661

234,800
32,703
13,106
22,597
7,466
39,033
31,093
10,530
6,442
18,025
19,060
12,259
9,854
12,632

243,736
33,875
13,135
22,743
7,298
41,979
33,901
10,194
5,877
9,337
19,846
12,533
9,922
13,096

478,538
66,578
26,241
45,340
14,764
81,012
64,994
20,724
12,319
27,362
38,906
24,794
19,776
25,728

19,483.14
1,236.28
2,728.92
967.22
3,295.95
340.81
610.97
3,655.17
3,349.38
535.77
831.30
807.14
502.23
622.00

(ที่มา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี)
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1.6 โครงสร้างประชากร ปี 2558 จังหวัดกาญจนบุรี
โครงสร้างประชากรจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อแสดงเป็นพีระมิด พบว่าประชากรส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มคนวัยท้างานที่มีอายุ 15-59 ปี ประชากรวัยเด็กซึ่งเป็นฐานของพีระมิดมีแนวโน้มแคบลง และ
ยอดของพีระมิดซึ่งหมายถึงประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปี และมากกว่า) มีแนวโน้มขยายตัวกว้างขึ้น
แผนภูมิแสดงโครงสร้างประชากร ปี 2558 จังหวัดกาญจนบุรี

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน
2.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GROSS PROVINCIAL PRODUCT; GPP)
ในปี 2554 - 2556 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ้าปี ได้เพิ่มสูงขึ้น
ตามล้าดับ คือ จาก 77,781 ล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึ้นเป็น 84,785 ล้านบาทในปี 2556 ส้าหรับผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อคน หรือรายได้ของประชากรต่อคนก็เพิ่มสูงขึ้นตามล้าดับ คือจาก 97,054 บาท
ในปี 2554 เป็น 105,701 บาท โดยอัตราการขยายตัวในปี 2554 มีมากที่สุดคือร้อยละ 13.6 ในขณะที่
ปี 2556 หดตัวลงเหลือร้อยละ 2.5
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ส้าหรั บอัตราการขยายตัว ของผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงที่ พบว่าในปี
2554 ภาคเกษตรกรรมมีอัตราการขยายตัวมากที่สุด คือ ร้อยละ 21.6 และได้หดตัวในปี 2555 และ 2556
อยู่ที่
ร้อยละ 2.6 และ 2.1 ตามล้าดับ ส้าหรับนอกภาคเกษตรกรรม ในปี 2556 ได้หดตัวลงจากปีก่อน
มาอยู่ที่ ร้อยละ 2.9 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการหดตัวมากที่สุด เมื่อพิจารณาโครงสร้าง ณ ราคาประจ้าปี
พบว่า นอกภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนมากที่สุด คือ 3 ใน 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
2.1.1(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ณ ราคาประจ้าปี (ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ต่อคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

2554
77,781

จำนวน
2555
82,732

2556
84,785

อัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ)
2554 2555 2556
13.6
6.4
2.5

97,054

103,167

105,701

13.5

6.3

2.5

801

802

802

0.0

0.1

0.0

(ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/สานักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี)

2.1.1(2) อัตราการขยายตัวและโครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
สำขำ

เกษตรกรรม
นอกเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
การค้าฯ
บริหารราชการแผ่นดิน

อัตราขยายตัว ณ ราคาคงที่
(ร้อยละ)
2554
2555
2556

โครงสร้าง ณ ราคาประจาปี
(ร้อยละ)
2554
2555
2556

21.6
5.8
17.9
-0.7
0.4

24.7
75.3
28.9
9.5
8.3

2.6
5.8
12.9
-4.5
3.2

2.1
2.9
1.2
3.9
0.6

25.3
74.7
29.2
9.0
8.3

25.9
74.1
26.6
9.1
8.4

(ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ สานักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี)
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2.1.1(3) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 16 สาขา (ณ ราคาประจ้าปี) ของจังหวัดกาญจนบุรี
(หน่วย : ล้านบาท)
สาขา
1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม้
2. ประมง
3. การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน
4. อุตสาหกรรม
5. ไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
6. การก่อสร้าง
7. การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซม
ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคลและขอใช้ในครัวเรือน
8. โรงแรมและภัตตาคาร
9. การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้าและ
การคมนาคม
10. ตัวกลางทางการเงิน
11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ
12. การบริหารราชการแผ่นดินและ
การป้องกันประเทศ รวมทั้ง
การประกันสังคมภาคบังคับ
13. การศึกษา
14. การบริการด้านสุขภาพ และ
งานสังคมสงเคราะห์
15. การให้บริการชุมชน สังคม
และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
16. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
รวม
รายได้ประชากรต่อหัว (บาท)
จานวนประชากร (1,000 คน)

2552

2553

2554

2555

2556

15,241
168
1,299
20,175
1,918
2,040
7,284

15,208
174
1,521
17,722
2,146
2,161
7,215

19,056
174
1,616
22,500
2,219
2,094
7,351

20,778
183
1,388
24,117
2,339
1,858
7,441

21,715
220
1,556
22,547
2,620
2,352
7,728

959
3,206

1,121
3,209

1,378
2,975

1,586
3,282

1,761
3,260

2,339
2,591

2,426
2,685

2,372
2,788

2,633
2,830

2,944
3,008

5,351

6,243

6,425

6,837

7,120

4,132
1,606

4,452
1,476

4,383
1,513

4,848
1,606

5,191
1,683

682

680

755

842

890

139
69,131
86,701
797

57
68,495
85,521
801

179
77,781
97,054
801

164
82,732
103,167
802

191
84,785
105,701
802

(ที่มา: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ สานักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี)
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2.1.2 การเกษตรกรรม


การปลูกพืชเศรษฐกิจ

จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ท้าการเกษตร ในปี 2558 ทั้งสิ้น 3,032,469 ไร่
โดยมีครัวเรือนท้าการเกษตร จ้านวน 109,880 ครัวเรือน
ตารางแสดงการปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2555-2558
พื้นที่การปลูกพืช
เศรษฐกิจ (ไร่)
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
อ้อย
พื้นที่การปลูกพืช
เศรษฐกิจ (ไร่)
มันส้าปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ข้าวโพดหวาน
ข้าวโพดฝักอ่อน
หน่อไม้ฝรั่ง
สับปะรด
ยางพารา
รวม

2555
501,993.50
247,828.25
816,425
2555
657,613
123,728.50
18,429
115,656
3,514.25
41,339
149,716
2,676,242.50

2556
442,517
239,631
854,370
2556
553,731
110,084
10,982
20,826
1,253
27,405
157,341
2,418,140

2557
441,630
180,392
871,457
2557
542,656
64,048
11,202
25,890
1,784
26,857
175,435
2,323,296

2558
441,630
14,297
723,828
2558
472,398
92,225
6,243
29,044
2,034
20,208
165,728
3,032,469

(ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี, 2558)

จากข้อมูล จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2558 เนื้อที่ในการท้าการเกษตรลดลงจากปีก่อน ๆ
โดยพื้น ที่เพาะปลู กพืช เศรษฐกิจลดลง ได้แก่ พื้นที่ปลู กข้าวนาปรัง อ้อย ข้าวโพดหวาน สั ปปะรด และ
ยางพารา ส่วนพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดฝักอ่อน และ
หน่อไม้ฝรั่ง
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ปศุสัตว์

ในปี พ.ศ. 2558 เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค
และการค้า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๆ โดยสัตว์ที่นิยมเลี้ยงมากที่สุด 5 ล้าดับแรก ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร โค และ
แพะ
ตารางแสดงจานวนปศุสัตว์เปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 - 2559
ชนิด
โค
กระบือ
สุกร
แพะ
ไก่
เป็ด
รวม

2555

2556

252,291
6,962
194,228
27,092
16,097,937
264,103
16,842,613

2557

216,150
6,049
189,778
32,937
22,413,056
380,428
23,238,398

2558

213,387
5,406
201,195
24,762
24,502,438
322,590
25,269,778

144,288
6,694
275,701
31,838
27,728,640
517,622
28,704,783

2559
(31 มี.ค.)
215,946
5,492
252,311
31,806
26,756,366
469,937
27,731,858

(ที่มา: ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี)

จากตารางแสดงให้เห็นว่าในปี 2559 จังหวัดกาญจนบุรี มีจ้านวน โค กระบือ สุกร
แพะ ไก่ และ เป็ด ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากการเปรียบเทียบจ้านวนปศุสัตว์ในปี 2559 มีการนับ
ยอดรวมจ้านวนปศุสัตว์ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559


ประมง

จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดในปี 2557 จ้านวน 5,189 ไร่ ซึ่งลดลง
จากปีก่อน ๆ และจ้านวนครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดก็ลดลงเช่นเดียวกัน แต่พบว่าปริมาณการผลิตสัตว์
น้้า และมูลค่าการผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึ้น
ตารางแสดงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าระหว่าง พ.ศ.2554-2557
เนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด (ไร่)
ครั ว เรื อ นเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ า จื ด
(ครัวเรือน)
ปริมาณการผลิตสัตว์น้า (พันตัน)
มูลค่าการผลิตสัตว์น้า (ล้านบาท)

2554
7,719.32
4,990

2555
6,394.30
4,990

2556
6,115.15
3,845

2557
5,189.00
3,497

5.39
511.08

5.98
555.93

8.89
671.89

9.70
777.08

(ที่มา: ส้านักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี, 2557)
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2.1.3 การอุตสาหกรรม


จานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม

ตารางแสดงจานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จาแนกตามประเภท พ.ศ.2554 - 2558
ประเภทอุตสาหกรรม
รวมยอด
การเกษตร
อาหาร
เครื่องดื่ม
สิ่งทอ
เครื่องแต่งกาย
เครื่องหนัง
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน
กระดาษและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
กระดาษ
สิ่งพิมพ์
เคมี
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
ยาง
พลาสติก
อโลหะ
โลหะ
ผลิตภัณฑ์โลหะ
เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า
ขนส่ง
อื่นๆ

2554
1,441
465
106
14
7
4
6
113
34
11

2555
1,461
472
109
14
7
4
7
114
32
11

2556
1,522
477
114
14
7
4
8
121
32
12

2557
1,549
477
119
14
5
4
8
118
28
13

2558
1,607
485
127
13
5
4
9
118
28
13

8
95
8
38
11
73
4
67
67
10
108
193

8
97
8
39
12
72
5
68
67
10
103
202

8
107
8
39
15
78
7
71
67
10
105
218

8
115
8
41
13
87
7
71
70
10
106
227

8
125
8
41
15
96
8
73
72
10
102
247

(ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี)

จากตารางแสดงจ้านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมจ้าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2558 สถานประกอบการได้เพิ่มขึ้นตามล้าดับ โดยในปี พ.ศ. 2558 มีจ้านวน
สถานประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 1,607 แห่ง และในจ้านวนนี้เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ด้านการเกษตรมากที่สุด คือ 485 แห่ง รองลงมาคือ สถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านอาหาร 127 แห่ง
เคมี 125 แห่ง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 118 แห่ง และด้านการขนส่ง 102 แห่ง
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การประกอบกิจการเหมืองแร่
กระจายตามอ้าเภอต่าง ๆ แร่ธาตุที่ส้าคัญ ได้แก่ หินอุตสาหกรรมชนิดก่อสร้าง
เฟลด์ ส ปาร์ ควอตซ์ โคโลไมต์ และดิ น ขาว มี ป ระทานบั ตรเปิ ด การ 24 แปลง รายได้ ค่า ภาคหลวงแร่
จ้านวนเหมืองแร่ 38 แห่ง จ้านวนคนงานทั้งสิ้น 436 คน (พ.ศ.2556)


(ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี, 2557)

2.1.4 การท่องเที่ยว
จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย ”
มีศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับ สูง เป็นแหล่ งท่องเที่ยวหลั กของภูมิภ าคตะวันตก อุดมด้ว ยทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน และ
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสิ่งอ้า นวยความสะดวกส้าหรับ
การท่ อ งเที่ ย วที่ ค รบครั น การเดิ น ทางสะดวกและรวดเร็ ว ใช้ ร ะยะเวลาเพี ย ง 1-3 ชั่ ว โมง เท่ า นั้ น จาก
กรุงเทพมหานคร ทั้งทางรถยนต์ และรถไฟ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ เช่ น น้้ า ตกเอราวั ณ น้้ า ตกห้ ว ยแม่ ข มิ้ น
น้้ าตกไทรโยคน้ อย น้้ าตกไทรโยคใหญ่ น้้า ตกนางครวญ น้้าตกเกริงกระเวี ย น้้ าตกผาตาด ถ้้ าธารลอด
ถ้้าดาวดึงส์ ถ้้าพระธาตุ ถ้้าเสาหิน ถ้้าสวรรค์บันดาล น้้าพุร้อนหินดาด เขาช้างเผือก
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ เช่ น สะพานข้ า มแม่ น้ า แคว อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ สุสานทหารสัมพันธมิตร โบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถี โบราณสถานพงตึก อนุสรณ์
สถานช่องเขาขาด
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สะพานอุตตมานุสรณ์ ด่านเจดีย์สามองค์
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านหนองขาว วัดถ้้าเสือ
วัดเขาน้อย วัดทิพย์สุคนธาราม หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดวังก์วิเวการาม หมู่บ้านไทยทรงด้า
และวัฒนธรรมชาวมอญ อ้าเภอสังขละบุรี
สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2558
นักท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2558
จ้านวนนักท่องเที่ยว (คน)
4,708,260
ไทย
7,170,721
ต่างชาติ
403,557
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/หัว)
4,419
ไทย
1,600.50
ต่างชาติ
2,108.99
รายได้จากนักท่องเที่ยว (ล้านบาท)
10,630
ไทย
17,373.22
ต่างด้าว
1,571.89
อัตราการเข้าพัก (%)
61.43
(ที่มา: กลุ่มสถิติและเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว)
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2.1.5 การค้าชายแดน
แนวชายแดนติดต่อประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระยะทางประมาณ
370 กิโ ลเมตร มีช่องทางเข้า – ออก ตามแนวชายแดนประมาณ 43 จุด โดยมีจุดน้าเข้าก๊าซธรรมชาติ
บ้ า นอี ต่ อ ง ต้ า บลปิ ล๊ อ ก อ้ าเภอทองผาภู มิ จุ ดผ่ านแดนถาวรบ้ านพุ น้ าร้ อน ต้ าบลบ้ านเก่ า อ้ าเภอเมื อง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยว 1 ช่องทาง คือ ด่านพระเจดีย์สาม
องค์กาญจนบุรี อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
การค้ า ชายแดนกั บ ประเทศสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ ด้ า นจั ง หวั ด
กาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2558 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 89,415.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2557
จ้านวน 9,594.78 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2557 มีมูลค่า 79,821 ล้านบาท) โดยในปีงบประมาณ 2558
ขาดดุลการค้าจ้านวน 87,736.66 ล้านบาท
ตารางแสดงมูลค่าการค้าชายแดนรวมจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2554 - 2558
มูล ค่ าการค้ าชายแดนรวม ปี 2554-2558 (ล้ านบาท)
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
-

ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ปี 2558

(ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 2558)

สิ น ค้ า ส้ า คั ญ ที่ ส่ ง ออก ได้ แ ก่ เบี ย ร์ หมากแห้ ง น้้ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารเสริ ม
นม และเครื่องปรุงรส
สินค้าส้าคัญที่น้าเข้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ โค-กระบือ แร่พลวง เมล็ดงา และขี้เลื่อย
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รายการสินค้าส่งออก-นาเข้าชายแดนไทย – พม่า ด้านจังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงสินค้าน้าเข้า – ส่งออก ที่ส้าคัญ ปี 2557 (ม.ค.-ธ.ค.)
ลาดับที่

รายการสินค้านาเข้า

มูลค่า (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ก๊าซธรรมชาติ
โค-กระบือ
ถ่านหินลิกไนต์
แร่พลวง
ไม้ไผ่ลา้
แร่ดีบุก
อาหารทะเล
ขี้เลื่อย
เฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์ท้าด้วยไม้
ปลาเลี้ยงสวยงาม
อื่น ๆ
รวม

115,023,521,467.84
49,510,000.00
32,546,470.53
31,125,493.02
9,021,302.18
8,486,114.48
1,874,376.90
1,700,000.00
1,687,300.00
479,250.00
120,329,689.88
115,280,281,464.83

99.78
0.04
0.03
0.03
0.01

100.00

มูลค่า (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

194,212,416.32
187,582,864.05
155,719,280.46
101,963,417.84
75,251,622.86
61,089,108.00

15.85
15.31
12.71
8.32
6.14
4.98

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการสินค้าส่งออก
น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว
เบียร์
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและนม
เครื่องปรุงรส
น้้ามันเบนซินไร้สาร
ผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาดร่างกาย
และเครื่องส้าอางค์

0.12

7
8
9
10
11

อุปกรณ์ก่อสร้าง
47,402,570.85
3.87
น้้ามันปาล์ม
40,594,525.00
3.31
ต้นกล้าสัก
29,250,000.00
2.39
ปูนซีเมนต์
16,541,403.76
1.35
อื่น ๆ
315,908,576.71
25.78
รวม
1,225,515,785.85
100.00
หมายเหตุ : มูลค่าอื่นๆ มีมลู ค่ามากเนื่องจากเป็นมูลค่าที่รวมสินค้าประเภทใบสุทธิน้ากลับ
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ตารางแสดงสินค้าน้าเข้า – ส่งออก ที่ส้าคัญ ปี 2558
ลาดับที่

รายการสินค้านาเข้า

มูลค่า (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ก๊าซธรรมชาติ
โค-กระบือ
แร่พลวง
ถ่านหินลิกไนต์
ไม้ไผ่ลา้
เมล็ดงาไม่ได้คดั แยก
ขี้เลื่อย
เฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์ท้าด้วยไม้
หอมแดง
อาหารทะเล
อื่น ๆ
รวม

48,241,633,653.70
27,150,000.00
18,457,298.65
9,304,756.12
1,536,897.33
1,345,680.00
920,000.00
714,600.00
626,400.00
422,600.00
119,547,476.00
48,421,659,361.80

99.63
0.06
0.04
0.02

100.00

รายการสินค้า

มูลค่า (บาท)

คิดเป็นร้อยละ

ลาดับที่

0.26

1
2
3
4
5
6

เบียร์
น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว
หมากแห้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและนม
น้้ามันเบนซิลไร้สาร
เครื่องปรุงรส

218,139,209.62
65,496,577.82
35,110,217.89
27,709,213.00
22,535,235.64
17,206,527.00

33.33
10.01
5.36
4.23
3.44
2.63

7
8
9
10
11

น้้ามันปาล์ม
เครื่องท้าการเกษตร
กาแฟส้าเร็จรูป
บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป
อื่น ๆ
รวม

10,033,540.00
8,745,650.00
7,139,376.00
6,373,792.00
235,983,265.04
654,472,604.01

1.53
1.34
1.09
0.97
36.06
100.00
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2.2. สถานการณ์ด้านสังคม
2.2.1 การสาธารณสุข
 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ 15 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 142 แห่ง (ถ่ายโอนไป อบต.วังศาลา 1 แห่ง) ส้านักงานสาธารณสุขชุมชน
1 แห่ง (ส้านักงานสาธารณสุขชุมชนจะแก อ้าเภอสังขละบุรี) โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 13 แห่ง
 สถานบริการสาธารณสุขเอกชน 4 แห่ง คลินิกเวชกรรม 80 แห่ง คลินิกทันตกรรม
22 แห่ง คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ 45 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย 2 แห่ง
 จ้านวนบุคลากรในส่วนของสาธารณสุขแบ่งเป็น แพทย์ 146 คน ทันตแพทย์
57 คน พยาบาลทั้งสิ้น 1,188 คน โดยมีอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 4,900 คน ทันตแพทย์ 1 คน
ต่อประชากร 14,286 คน เภสัชกร 1 คนต่อประชากร 8,690 คน พยาบาล 1 คนต่อประชากร 685 คน
2.2.2 ศาสนา
 ศาสนาพุทธ วัด จ้านวน 575 แห่ง (พระอารามหลวง 3 แห่ง คือ
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม วัดเทวสังฆาราม และวัดพระแท่นดงรัง) วัดราษฎร์ 572 แห่ง พระภิกษุ
จ้านวน 5,635 รูป สามเณร 850 รูป
 ศาสนาคริสต์ โบสถ์คริสต์ จ้านวน 39 แห่ง จ้าแนกเป็นนิกายโปรเตสแตนท์
33 แห่ง และนิกายโรมันคาทอลิก 6 แห่ง
 ศาสนาอิสลาม มัสยิด จ้านวน 6 แห่ง
 ประชาชนในจั ง หวั ด กาญจนบุรี ร้ อยละ 98.41 นับ ถื อศาสนาพุ ท ธ ส่ ว นที่
เหลือกระจายการนับถือในศาสนาอื่น ๆ
2.2.3 ด้านการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี มีสถาบัน/สถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา
จ้านวน 531 แห่ง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยรามค้าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
กาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันการศึกษาเอกชน)
จากการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2558 พบว่า ประชากรของ
จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4 หรือ ม.6) คิดเป็นร้อยละ 46.99
รองลงมา ได้แก่ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 16.16 จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.41
และจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.31 รายละเอียดตามตาราง
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ตารางแสดงระดับการศึกษาของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2558
ระดับการศึกษา
ไม่เคยศึกษา
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก
จบต่้ากว่าชั้นประถมศึกษา
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4 หรือ
ป.6)
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(มศ.1-3 หรือ ม.1-3)
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(มศ.4-5 ม.4-6 หรือ ปวช.)
จบอนุปริญญา หรือเทียบเท่า
จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
จบสูงกว่าปริญญาตรี
รวม

เพศชาย

เพศหญิง
คน
%

คน

%

12,153
8,180
12,740
112,096

4.82
3.24
5.05
44.5

17,618
7,913
14,290
116,907

44,048

17.47

34,125
9,720
18,112
957
252,131

รวม
คน

%

6.7
3.01
5.44
44.47

29,771
16,093
27,030
229,003

5.78
3.12
5.25
44.46

39,366

14.97

83,414

16.20

13.53

31,786

12.09

65,911

12.80

3.86
7.18
0.38
100

8,456
25,202
1,364
262,902

3.22
9.59
0.52
100

18,176
43,314
2,321
515,033

3.53
8.41
0.45
100.00

ที่มา : ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ( จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.2 ค)

2.3 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3.1 แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่ ง น้้ า ธรรมชาติ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี แ หล่ ง น้้ า ธรรมชาติ ที่ ส้ า คั ญ ได้ แ ก่
ล้าน้้าแควน้อย แควใหญ่ และแม่กลอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้สร้างเขื่อนกักเก็บน้้าไว้ใช้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าถึง 3 เขื่อน คือ เขื่อนชิราลงกรณ ในพื้นที่อ้าเภอทองผาภูมิ เขื่อนศรีนครินทร์ ใน
อ้าเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนมหัศจรรย์แห่งสายน้้าและขุนเขา และเขื่อนท่าทุ่งนา ในพื้นที่อ้าเภอ
เมือง นอกจากนี้ กรมชลประทานยังได้สร้างเขื่อนชลประทานเพื่อการเกษตรอีก 1 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่กลอง
ในพื้นที่อ้าเภอท่าม่วง
2.3.2 ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 12,176,968 ไร่ หรือ 19,483.15 ตารางกิโลเมตร
มีพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่ที่ด้าเนินกิจการด้านป่าไม้ ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของส้านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 3 รวมเป็นเนื้อที่ 8,074,752.25 ไร่ หรือ 12,919.6 ตารางกิโลเมตร มีรายละเอียด ดังนี้
 ป่าสงวนแห่งชาติ
จังหวัดกาญจนบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติ จ้านวน 15 ป่า รวมเนื้อที่ประมาณ
5,014,485.25 ไร่ หรือ 8,023.18 ตารางกิโลเมตร
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ป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จ้านวน 14 ป่า
อยู่ในท้องที่อ้าเภอบ่อพลอย อ้าเภอศรีสวัสดิ์ อ้าเภอทองผาภูมิ อ้าเภอไทรโยค อ้าเภอสังขละบุรี
อ้าเภอท่ามะกา อ้าเภอท่าม่วง อ้าเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี รวมเนื้อที่ประมาณ 344,599 ไร่




อุทยานแห่งชาติ

จังหวัดกาญจนบุรี มีอุทยานแห่งชาติ จ้านวน 7 แห่ง รวมเนื้อที่
ประมาณ 4,238,338.50 ไร่ ดังนี้ 1) อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 2) อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
3) อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ 4) อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 5) อุทยานแห่งชาติไทรโยค
6) อุทยานแห่งชาติล้าคลองงู 7) อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ้านวน 2 แห่ง รวมเนื้อที่
ประมาณ 1,933,062 ไร่ ดังนี้ 1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ


เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
จั งหวัดกาญจนบุรี มีเขตห้ามล่ าสัตว์ป่า จ้านวน 1 แห่ ง ได้แก่
เขตห้ามล่ าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จ พระศรีนครินทร์ ท้องที่อ้าเภอเมือง เนื้อที่ประมาณ 56,250 ไร่
 วนอุทยาน
จังหวัดกาญจนบุรี มีวนอุทยาน จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานพระแท่นดง
รัง ท้องที่อ้าเภอท่ามะกา เนื้อที่ประมาณ 1,344 ไร่
 ในพื้นที่ป่าไม้ตามนัยดังกล่าวได้ดาเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1. โครงการพระราชดาริ 2 โครงการ
1.1 โครงการพระราชด้าริ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น
โครงการของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไข
ปัญหาเรื่องที่ดินท้ากิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ ให้ราษฎรสามารถ
พึ่งตนเองได้ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น
1.2 โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชด้าริพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ต้าบลสมเด็จเจริญ อ้าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ด้าเนินการในพื้นที่ประมาณ 2 หมื่นไร่เศษ
เพื่อ พัฒ นาและช่ ว ยเหลื อ ราษฎรอย่ างเกื้ อหนุน สร้ างความสมดุล โดยมี วัต ถุป ระสงค์ 4 ประการ คื อ
1) เพื่อด้าเนินการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2) เพื่อด้าเนินการจัดระเบียบชุมชน 3) เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ 4) เพื่อด้าเนินการตามแนวคิดเรื่อง “บวร” พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตให้รวมกัน
ในทุก ๆ ฝ่ายกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อจัดท้า
โครงการห้วยองคต
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2.3.3 สิ่งแวดล้อม
(1) อัตราการผลิต ปริมาณของขยะมูลฝอย
จากการค้านวณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ
กับฐานประชากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับท้องถิ่น คือ
เทศบาลเมือง อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.15 กก./คน/วัน เทศบาลต้าบล อัตราการผลิตขยะมูลฝอย
เท่ากับ 1.02 กก./คน/วัน และองค์การบริหารส่วนต้าบล อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.91 กก./คน/
วัน พบว่า ในจังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 121 แห่ง
มีปริมาณขยะมูลฝอยเท่ากับ 802.47 ตัน/วัน แบ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมือง
เท่ากับ 48.17 ตัน/วัน เทศบาลต้าบล 283.86 ตัน/วัน และองค์การบริหารส่วนต้าบล 470.44 ตัน/วัน จึง
เป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก้าเนิดการ
รวบรวมการเก็บขน จนถึงการก้าจัด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันจากการคานวณและสถานภาพการกาจัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
อปท.
เทศบาลเมือง
เทศบาลต้าบล
อบต.

ประชากร (1)

อัตราการผลิต (2)

ปริมาณมูลฝอยรวม (ตัน/วัน)
= (1*2)/1000

41,886
278,296
516,962
837,144

1.15
1.02
0.91

48.17
283.86
470.44
802.47

(2) องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
จากข้อมูลการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรีของส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย เศษอาหาร
มากที่สุด ประมาณร้อยละ 50.23 รองลงมาเป็นพลาสติก กระดาษ ไม้/ใบไม้ ตามล้าดับ ประมาณร้อยละ
22.99, 10.65 และ 4.41 ตามล้ า ดับ องค์ป ระกอบประเภทผ้ า แก้ว โลหะ และหนั ง/ยาง มี ประมาณ
ร้อยละ 3.87 , 1.80 และ 1.34 ตามล้าดับ ส่วนที่เหลือเป็นขยะมูลฝอยประเภทอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 4.73
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ตารางแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยของจังหวัดกาญจนบุรี ประจาปี พ.ศ.2556
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

องค์ประกอบ
เศษอาหาร
พลาสติก
กระดาษ
ไม้/ใบไม้
ผ้า
แก้ว
หนัง/ยาง
ผ้าอ้อม/ผ้าอนามัย
หิน/กระเบื้อง
โฟม
ขยะอันตราย
โลหะ
อื่นๆ
รวม

ร้อยละ
50.23
22.99
10.65
4.41
3.87
1.80
1.34
1.20
0.98
0.94
0.94
0.59
0.10
100.00

ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี

แผนภูมิแสดงร้อยละองค์ประกอบขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี
หนัง/ยาง,
1.34 ผ้ าอ้ อม/ผ้ าอนามัย, หิน/กระเบื ้อง, 0.98 โฟม, 0.94 ขยะอันตราย โลหะ, อื่นๆ,
แก้ ว, 1.8
, 0.94 0.59 0.1
ผ้ า, 3.87 1.2
ไม้ /ใบไม้ , 4.41
กระดาษ,
10.65

เศษอาหาร, 50.23
พลาสติก, 22.99
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2.4 สถานการณ์ด้านความมั่นคง
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดชายแดน มีอาณาเขตพื้นที่แนวชายแดนติดต่อ
กับสาธารณรัฐสหภาพแห่งเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวกั้นพรมแดนจากทิศเหนือลงมาตั้งแต่
อ้าเภอสั งขละบุรี อ้าเภอทองผาภูมิ อ้าเภอไทรโยค อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี และอ้าเภอด่านมะขามเตี้ย
ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสะดวกพื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัย มีการ
ควบคุมการเข้าออกแนวชายแดน จัดระเบียบชนกลุ่มน้อยอย่างชัดเจนและรัดกุม เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการและประสานความร่วมมือในการ
ท้างานร่วมกัน มีจุดผ่านแดนช่องทางเข้า-ออก จ้านวน 43 ช่องทาง และมีช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้า
พระเจดียส์ ามองค์ หมู่ที่ 9 ต้าบลหนองลู อ้าเภอสังขละบุรี จ้านวน 1 แห่ง
ตารางสรุปข้อมูลหมู่บ้านตาบลและช่องทางเข้า - ออกชายแดน
ล้าดับ
ที่
1
2
3
4
5

อ้าเภอชายแดน
สังขละบุรี
ทองผาภูมิ
ไทรโยค
เมืองกาญจนบุรี
ด่านมะขามเตี้ย
รวม
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จ้านวนต้าบล
ชายแดน
2
4
4
1
1
12

จ้านวนหมู่บ้านใน
ต้าบล
ชายแดน
16
27
29
15
12
99

จ้านวนหมู่บ้าน
ที่ติดชายแดน

จ้านวน
ช่องทาง

9
8
10
4
1
32

14
16
9
3
1
43
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2.5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์
ต่อการส่งเสริม สนับสนุนและอ้านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด้าเนินกิจการ
ต่ า ง ๆ เช่ น การอุ ต สาหกรรม การพาณิ ช ยกรรม การบริ ก าร หรื อ กิ จ การอื่ น ใดที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่
การเศรษฐกิ จ ของประเทศ รู ป แบบของเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษมี ห ลายประเภท เช่ น เขตการค้ า เสรี
เขตอุตสาหกรรมเสรี เขตปลอดภาษี เขตการค้าชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการส่งออก (แปรรูป) ซึ่งในปี
พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ได้ก้าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2
ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ก้าหนดไว้ 5 จั งหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดตาก 14 ต้าบล ใน 3 อ้าเภอ 2) จังหวั ด
มุกดาหาร 11 ต้าบล ใน 3 อ้าเภอ 3) จังหวัดสระแก้ว 4 ต้าบล ใน 2 อ้าเภอ 4) จังหวัดตราด 3 ต้าบล ใน
อ้าเภอคลองใหญ่ 5) จังหวัดสงขลา 4 ต้าบล ในอ้าเภอสะเดา และระยะที่ 2 ก้าหนดไว้ 5 จังหวัด ได้แก่
1) จังหวัดเชียงราย 21 ต้าบล ใน 3 อ้าเภอ 2) จังหวัดหนองคาย 13 ต้าบล ใน 2 อ้าเภอ 3) จังหวัด
นครพนม 13 ต้าบล ใน 2 อ้าเภอ 4) จังหวัดนราธิวาส 5 ต้าบล ใน 5 อ้าเภอ และ 5) จังหวัดกาญจนบุรี
2 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลบ้านเก่า และต้าบลแก่งเสี้ยน อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ดึงดูดการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญ
สู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง โดยใช้กลยุทธ์
ส้าคัญ 4 ประการ ได้แก่
1) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
2) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
3) สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเนื่อง และ
4) จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
ประโยชน์ที่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถือเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค
จะได้รั บจากการตั้งเขตเศรษฐกิจ พิเศษ คือ การส่ งเสริมการลงทุนในประเทศ การส่ งเสริมการส่ งออก
การส่งเสริม ให้ มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิ ตสินค้า เป็นศู นย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาค
เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซี่งจะเป็ นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่ งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้าไทย ในตลาดภายในภูมิภาค
อย่างไรก็ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความส้าเร็จได้จ้าเป็นต้องมีการพัฒนาด้าน
อื่น ๆ ควบคู่กันไป อาทิ การพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานทางบก ทางน้้า ทางอากาศ และทางราง มีการปรับปรุง
ระบบศุลกากร มีการปรับ ปรุงโครงสร้ างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค อีกทั้งการบริห ารจัดการภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และที่ส้าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่าง
ยั่งยืนได้นั้น คือ การพัฒนาคน โดยการให้ศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง เหมาะสม
กับศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน และด้ารงชีวิ ตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี

ศักยภาพและโอกาส
สามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยที่ตั้งซึ่งอยู่บนแนวเชื่อมโยงระหว่างเขต
เศรษฐกิจ พิเศษทวาย (เมียนมาร์ ) พื้น ที่บริเวณชายฝั่ งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ดังนั้น จึงสามารถ
ขนส่งสินค้าออกทางทะเลได้ทั้งทางท่าเรือทวายไปสู่ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียตะวันออกกลางและยุโรป
และท่าเรือแหลมฉบังไปสู่ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิค
มีแผนที่จะก่อสร้างทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงระหว่างบางใหญ่ (นนทบุรี) พื้นที่ชายแดน
กาญจนบุรี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีกับกรุงเทพฯ และปริมณฑล
นอกจากนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์และยานยนต์ที่มีในพื้นที่ มีโอกาส
ที่จะพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าโดยอาศัยความได้เปรียบของของประตูทางออกทางทะเลทั้งสองฝั่งมหาสมุทร
และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
กิจกรรมที่มีศักยภาพ
นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับทวาย (อุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นอุตสาหกรรม
สนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ อุ ต สาหกรรมเกษตรและอาหาร และ
อุตสาหกรรมพลาสติก
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3. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา
การจั ด การศึ ก ษาจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ได้ ด าเนิ น การภายใต้ น โยบาย กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น ของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ ปรากฏข้อเท็จจริง
และสถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
3.1 ด้านโอกาสทางการศึกษา
ตารางที่ 1 จานวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน และครู/ผู้สอน จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2560
สังกัด/หน่วยงาน

สถานศึกษา

รวมทั้งสิ้น
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
1.1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1.2 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
1.3 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
1.4 สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ)
1.5 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.)
2. ส่วนราชการอื่น
2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
2.2 สานักงานตารวจแห่งชาติ : สตร.
2.3 สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พ.ศ.):ร.ร.พระปริยัติธรรม

531
500
450
23
4
8

นักเรียน/
นักศึกษา
182,033
173,898
113,800
16,669
16,039
7,888

15

ห้องเรียน

บุคลากร

7,365
7,052
5,285
531
399

11,565
11,030
7,852
1,030
1,234
634

19,502

708

280

31

8,135

313

535

14

5,732

192

380

14
3

2,166
237

111
10

113
42

สพฐ. 450 แห่ง
สช. 23 แห่ง
สกอ. 4 แห่ง
สอศ. 8 แห่ง
กศน. 15 แห่ง
อปท. 11 แห่ง
สตร. 14 แห่ง
พศ. 3 แห่ง

แผนภาพที่ 1 แสดงจานวนสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จาแนกตามสังกัด
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จากตารางที่ 1 พบว่า ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึง
ระดับอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 531 แห่ง มีจานวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งสิ้น 173,898 คน และบุคลากรทั้งสิ้น 11,030
คน เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัดพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ จานวน 500 แห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สถานศึกษาอีก 31 แห่ง อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (สตร.) : ร.ร.ตชด. และสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม ตามลาดับ
ตารางที่ 2 จานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา
สังกัด/
ประเภทการศึกษา

สายสามัญ
ก่อน
ประถม
ศึกษา

ประถม
ศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
18,911 53,918
(สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
5,075 10,437
(สช.)
สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.)
สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
884
การศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบุรี (กศน.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.) :
กรมส่งเสริมการปกครอง
1,436 3,099
ท้องถิ่น
สานักงานตารวจแห่งชาติ
547
1,619
(สตร.) : รร.ตชด.
สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ(พศ.)
รวมทั้งสิ้น
25,969 69,917

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

สายอาชีพ

ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช

ปวส.

ระดับ
ปริญญา

27,872

12,890

209

-

-

113,800

1,063

94

-

-

-

16,669

-

-

-

-

16,039

16,039

-

-

5,493

2,395

-

7,888

6,483

7,946

655

921

276

-

-

-

5,732

-

-

-

-

-

2,166

174

63

-

-

-

237

36,513

21,269

6,357

2,395

16,039

178,459

รวม

15,968
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จากตารางที่ 2 จานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา
พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เรียนในระดับประถมศึกษามากที่สุด จานวน 69,917 คน
โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสายสามัญกับสามอาชีพ พบว่า ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชาชีพ ชั้นต้น (ปวช.) พบว่า ผู้เรียนในสายสามัญ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน
21,269 คน มากกว่า สายอาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีผู้เรียน จานวน 6,357 คน
69,917

36,513
25,969

21,269
16,039
6,357

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ม.ต้น

ม.ปลาย

2,395

ปวช

ปวส.

ระดับปริญญา

แผนภาพที่ 2 จานวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามระดับการศึกษา
ตารางที่ 3 จานวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสังกัดและสาเหตุ
สาเหตุ

สพฐ.

ทางานรับผิดชอบตนเอง
ถูกบังคับขายแรงงาน
ถูกทอดทิ้ง
อยู่ในสถานพินิจ
เร่ร่อน
ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
ชนกลุ่มน้อย
ถูกทาร้าย
ยากจน
มีปัญหายาเสพติด
กาพร้า
อื่นๆ
รวมเด็กด้อยโอกาส (คน)
นักเรียนทั้งหมด (คน)
คิดเป็นร้อยละ

17
7
41
1
4
1
1,825
8
64,393
4
150
94
66,545
113,800
58.47

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

สช.

สกอ.

สังกัด
สอศ. กศน.

50
7
26
17
176
43
17
302
16,669 16,039 7,888 19,502
0.10
0.00 3.83 0.00

อปท.

สตร.

พศ.

รวม

5
1
2
799
3
810
5,732
14.13

67
7
2
48
8
4
2
241
2,094
8
871 114 66,370
24
71
13
166
59
153
1,210 114 68,998
2,166 237 182,033
55.86 48.10 37.90

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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ยากจน
ชนกลุ่มน้อย
กาพร้า
ยากจน
36.46%

มีปัญหายาเสพติด
ทางานรับผิดชอบตนเอง
อื่นๆ
เด็กปกติ

เด็กปกติ
62.10%

ชนกลุ่มน้อย
1.15%

กาพร้า
0.09%

มีปัญหายาเสพติด
0.04%
อื่นๆ
0.13%

ทางานรับผิดชอบตนเอง
0.04%

แผนภาพที่ 3 แสดงจานวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสังกัดและสาเหตุ
จากตารางที่ 3 จานวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสังกัดและสาเหตุ
พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาทั้งหมด 68,998 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90 ของ
นักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามสังกัด พบว่า สังกัดที่มีสัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสมากที่สุด คือ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร้อยละ 58.47 รองลงมาคือ สังกัด สานักงานตารวจแห่งชาติ (สตร.) : รร.
ตชด. ร้อยละ 55.86 และสังกัด สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร้อยละ 48.10 ตามลาดับ สาหรับสังกัดที่มี
นักเรียนด้อยโอกาสในสัดส่วนน้อยที่สุด คือ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร้อยละ 0.10
เมื่อพิจารณาตามสาเหตุของการด้อยโอกาส พบว่า มีสาเหตุมาจากปัญหาความยากจนมากที่สุด จานวน
66,370 คน คิดเป็นร้อยละ 36.46 รองลงมาคือ ปัญหาชนกลุ่มน้อย จานวน 2,094 คน คิดเป็นร้อยละ 1.15 และ
ปัญหากาพร้า จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09 ตามลาดับ

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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ตารางที่ 4

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามสังกัด และสัญชาติ

สัญชาติ

สพฐ.

ไทย
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
เกาหลีใต้
จีน
ปากีสถาน
พม่า
มาเลเซีย
ลาว
อินเดีย
เนปาล
ฟิลิปปินส์
มอญ
กระเหรี่ยง
ไม่ปรากฏสัญชาติ
อื่นๆ
รวมไม่ใช่สัญชาติไทย (คน)
นักเรียนทั้งหมด (คน)
คิดเป็นร้อยละ

สช.

99,270
1
179
4
2
2
10,101
3
239
1
1
13
2,775
1,099
14,420
113,690
12.68

สกอ.

สอศ.

สังกัด
กศน.

17,087 16,039 7,701 18,643
2
2
15
58
434
4
28
3
13
8
6
83
146
21
251
28
187
859
17,115 16,039 7,888 19,502
0.16
0.00 2.37 4.40

อปท.

สตร.

พศ.

รวม

5,572
1
133
1
1
13
11
160
5,732
2.79

1,021
1
536
5
236
252
1,030
2,166
47.55

180
2
8
10
237
4.20

181,989
1
181
6
4
2
11,277
4
277
711
1,664
16
8
3,261
153
16,694
182,033

9.17

นักเรียนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
9%

นักเรียนสัญชาติไทย
91%

แผนภาพที่ 4 จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสัญชาติ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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จากตารางที่ 4 จ านวนนั ก เรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จ าแนกตามสั ง กัด และสั ญชาติ พบว่า จั ง หวั ด
กาญจนบุรี มีนักเรียนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยทั้งหมด จานวน 16,694 คน คิดเป็นร้อยละ 9.17 ของนักเรียนทั้งหมด
เมื่อพิจารณาตามสังกัด พบว่า สังกัดที่มีสัดส่วนนักเรียนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมากที่สุด คือ สังกัดสานักงานตารวจ
แห่งชาติ (สตร.) : รร.ตชด. ร้อยละ 47.55 รองลงมา คือ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ร้อยละ 12.68 และ สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) ร้อยละ
4.40 ตามลาดับ สาหรับในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่มีนักเรียนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และเมื่อ
พิจารณาจาแนกตามสัญชาติแล้ว พบว่า นักเรียนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยส่วนใหญ่ ถือสัญชาติพม่า
ตารางที่ 5 จานวนนักเรียนออกกลางคัน จาแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2559
ประเภทการศึกษา

สาเหตุ
สายสามัญ

สายอาชีพ

ปริญญา

รวม

ฐานะยากจน

20

79

-

99

มีปัญหาครอบครัว

25

49

-

74

สมรส

32

15

-

47

มีปัญหาในการปรับตัว

85

21

-

106

ต้องคดี/ถูกจับ

-

1

-

1

เจ็บป่วย/อุบตั ิเหตุ

8

24

-

32

อพยพตามผู้ปกครอง

276

32

-

308

หาเลี้ยงครอบครัว

13

46

-

59

อื่นๆ

20

418

-

438

รวมออกกลางคัน (คน)

479

685

-

1,164

นักเรียนทั้งหมด (คน)

137,793

7,519

10,107

155,419

0.35

9.11

0.00

0.75

อัตราออกกลางคัน

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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สายสามัญ
4%

สายอาชีพ
96%

แผนภาพที่ 5 อัตราการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามประเภทการศึกษา
จากตารางที่ 5 จานวนนั กเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามประเภทการศึกษา และ
สาเหตุ พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนออกกลางคัน รวมทั้งสิ้น 1,164 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของจานวน
นักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ประเภทการศึกษาที่มีอัตราการออกกลางคันมากที่สุด
คือ สายอาชีพ ร้อยละ 9.11 และประเภทสามัญ ร้อยละ 0.35 ตามลาดับ สาหรับสาเหตุที่ทาให้นักเรียนออก
กลางคันมากที่สุด คือ อพยพตามผู้ปกครอง

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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3.2 ด้านคุณภาพการศึกษา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O – NET)
ตารางที่ 6 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 2559
จาแนกชั้น ป.6, ม.3, ม.6 และจาแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ป.6

ม.3

ม.6

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
หลัก

ปี
การศึกษา
2558

ปี
การศึกษา
2559

ระดับ
ประเทศ
(ปี 2559)

ปี
การศึกษา
2558

ปี
การศึกษา
2559

ระดับ
ประเทศ
(ปี 2559)

ปี
การศึกษา
2558

ปี
การศึกษา
2559

ระดับ
ประเทศ
(ปี 2559)

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวมเฉลี่ย

47.81
48.74
38.20
40.95
41.86
43.51

47.13
42.94
31.49
34.03
40.98
39.31

52.98
40.47
41.22
46.68
34.59
43.19

40.05
43.96
28.30
30.95
34.73
35.21

43.52
46.55
30.72
27.44
33.52
36.35

46.36
29.31
34.99
49.00
31.80
38.29

42.54
37.46
20.36
19.75
30.67
30.16

43.54
30.07
25.12
20.85
27.36
29.39

52.29
35.89
26.76
24.88
31.62
34.49

52.98

48.74
47.81

43.51
41.86
40.95

ป.6
47.13

46.68

42.94

43.19

40.98

41.22
40.47

39.31
38.2

34.03

34.59

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวมเฉลี่ย

31.49

แผนภาพที่ 6-1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2558 – 2559 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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ม.3

49.00
46.55
43.96

46.36

43.52

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวมเฉลี่ย

40.05
38.29
35.21
34.73

36.35
34.99
33.52

30.95
28.3

31.8

30.72

29.31
27.44

52.29

42.54

43.54

37.46

ม.6

35.89
34.49
30.07

30.67

26.76

29.39
30.16
20.36
19.75

31.62

27.36
25.12
24.88
20.85

แผนภาพที่ 6-2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3
และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 – 2559 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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จากตารางที่ 6 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
2558 – 2559 จาแนกชั้น ป.6, ม.3, ม.6 และจาแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในภาพรวม พบว่า คะแนน
เฉลี่ยสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2558 เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา
2559 มีแนวโน้มลดลง โดยเมื่อพิจารณารายชั้นและรายวิชา พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.76 รองลงมาคือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.47 สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 6.92
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ของจังหวัดกาญจนบุรี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักในทุกระดับชั้น มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National
Educational Test : B – NET)
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET) ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)
และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2558 – 2559 จาแนกรายวิชา
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3)
รายวิชา

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6)

ปีการศึกษา
2558

ปีการศึกษา
2559

ระดับประเทศ
(ปี 2559)

ปีการศึกษา
2558

ปีการศึกษา
2559

ระดับประเทศ
(ปี 2559)

ภาษาบาลี

32.39

39.48

34.68

49.43

46.92

35.07

ธรรม

36.74

37.39

36.05

36.57

41.92

34.30

พุทธประวัติ

37.79

37.6

34.24

62.15

58.67

43.75

วินัย

38.38

43.26

36.55

44.72

45.59

33.87

37.27

39.43

35.38

43.40

48.27

36.75

รวมเฉลี่ย

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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ช่ ว งชั้ น ที่ 3 (ม.3)
43.26

ภาษาบาลี

39.43

38.38

39.48

37.27
37.79

37.39

36.74

36.55

37.60

35.38

พุทธประวัติ

36.05

วินัย

34.68

32.39

ธรรม

รวมเฉลี่ย

34.24

ช่ ว งชั้ น ที่ 4 (ม.6)

62.15

58.67
49.43

48.27
45.59

44.72
43.4
36.57

46.92
41.92

43.75
36.75
34.3
35.07
33.87

แผนภาพที่ 7-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET) ปีการศึกษา
2558 – 2559 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)
และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET) ช่ว งชั้นที่ 3
(มัธยมศึกษาปีที่ 3) และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2558 – 2559 จาแนกรายวิชา ในภาพรวม
พบว่า คะแนนเฉลี่ ยรายวิชา ปีการศึกษา 2558 เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยรายวิช า ปีการศึกษา 2559 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณารายช่วงชั้นและรายวิชา พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ วิชา
ภาษาบาลี ช่ว งชั้น ที่ 3 (มัธ ยมศึกษาปี ที่ 3) มีคะแนนเฉลี่ ยเพิ่ มขึ้น 7.09 รองลงมาคือ วิช าธรรม ช่ว งชั้นที่ 4
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.35 และ วิชาวินัย ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) เพิ่มขึ้น 4.88
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 พบว่า ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET) ปีการศึกษา 2559 ของจังหวัดกาญจนบุรี มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal National
Education Test : N - NET)
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ครั้งที่ 2)
ปีการศึกษา 2558 -2559 จาแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุม่ สาระการ
เรียนรู้หลัก
ทักษะการเรียนรู้
ความรู้พื้นฐาน
การประกอบอาชีพ
ทักษะ
การดาเนินชีวิต
การพัฒนาสังคม
รวมเฉลี่ย

ป.6
ม.3
ม.6
ปี
ปี
ระดับ
ปี
ปี
ระดับ
ปี
ปี
ระดับ
การศึกษา การศึกษา ประเทศ การศึกษา การศึกษา ประเทศ การศึกษา การศึกษา ประเทศ
2558
2559 (ปี 2559) 2558
2559 (ปี 2559) 2558
2559 (ปี 2559)
36.48
30.00
41.95

41.79
42.70
36.01

39.80
35.47
38.41

44.73
33.48
35.97

39.35
31.08
42.22

39.25
31.57
42.43

34.19
36.79
35.74

38.54
34.01
26.79

37.76
33.08
25.77

45.71

47.46

53.61

47.64

47.25

46.84

41.81

33.77

33.42

40.19
38.87

45.22
42.64

43.79
42.22

37.21
39.81

36.39
39.26

36.71
39.36

27.31
33.17

36.55
33.93

34.56
32.92

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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53.61

ป.6

47.46
45.71
45.22
41.95

43.79

42.7

40.19
38.87

42.22
39.8

41.79
42.64

38.41

36.48
36.01

35.47

30.00

ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการดาเนินชีวิต

ความรู้พื้นฐาน
การพัฒนาสังคม

การประกอบอาชีพ
รวมเฉลี่ย

แผนภาพที่ 8-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2558 – 2559 และค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559
47.64

47.25

46.84

42.22

42.43

39.35

39.36
39.25

44.73

39.81
37.21

35.97

39.26

ม.3

36.71

36.39
31.57
33.48
31.08

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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41.81

ม.6

38.54
36.79
35.74

37.76

36.55
34.01

34.19
33.17

34.56

33.77

33.08
33.42

33.93
32.92
27.31

26.79
25.77

ทักษะการเรียนรู้

ความรู้พื้นฐาน

การประกอบอาชีพ

ทักษะการดาเนินชีวิต

การพัฒนาสังคม

รวมเฉลี่ย

แผนภาพที่ 8-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2558 – 2559 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559
จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6,ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2558 – 2559 จาแนก
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณารายชั้นและรายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มสาระความรู้พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 12.70 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการพัฒนาสั งคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ ย
เพิ่มขึ้น 9.24 และ กลุ่มสาระการประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 6.25 สาหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการประกอบอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 8.95
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 พบว่า ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ครั้งที่ 2)
ของจังหวัดกาญจนบุรี มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational
Test : V - NET)
ตารางที 9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V –NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปีการศึกษา 2558- 2559
คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวช.

คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวส.

รายวิชา

ปีการศึกษา
2558

ปีการศึกษา
2559

ระดับประเทศ
(ปี 2559)

ปีการศึกษา
2558

ปีการศึกษา
2559

ระดับประเทศ
(ปี 2559)

ความรู้พื้นฐานทั่วไป
ทักษะภาษาและการสื่อสาร
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
ทักษะทางสังคมและการ
ดารงชีวิต
ทักษะการจัดการอาชีพ
รวมคะแนนเฉลี่ย

42.05
37.70
33.60
54.60

36.33
41.37
36.84
36.30

37.93
34.70
30.28
47.32

40.88
38.72
28.47
57.68

35.86
39.54
36.54
53.97

37.35
33.58
32.92
47.38

42.22
42.02

44.37
44.72

39.36
37.93

35.58
40.68

41.65
42.92

35.46
37.35

ปวช.

54.6

ความรู้พื้นฐานทั่วไป

47.32
44.72

ทักษะภาษาและการสื่อสาร

44.37

42.22
42.02
42.05

41.37

39.36
37.93

36.3

37.7

37.93
36.33
36.84

34.7

33.6
30.28

ทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหา
ทักษะทางสังคมและการ
ดารงชีวิต
ทักษะการจัดการอาชีพ
รวมคะแนนเฉลี่ย

แผนภาพที่ 9 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V–NET) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2558 – 2559 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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47.64

47.25

46.84

42.22

42.43

ปวส.

44.73

39.81
37.21

35.97

39.35

39.36
39.25

39.26

36.71

36.39
31.57
33.48

ความรู้พื้นฐานทั่วไป
ทักษะภาษาและการสื่อสาร
ทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหา
ทักษะทางสังคมและการ
ดารงชีวิต
ทักษะการจัดการอาชีพ

31.08

แผนภาพที่ 9 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา
(V–NET) ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2558 – 2559 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559

จากตามรางที่ 9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V–NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2558 – 2559
ในภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ปีการศึกษา 2558 เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ปีการศึกษา
2559 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณารายชั้นและรายวิชา พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ วิชา
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ระดับ ปวส. มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 8.07 รองลงมาคือ วิชาทักษะการจัดการงาน
อาชีพ ระดับ ปวส. มีคะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น 6.07 และวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร ระดับ ปวช. มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 3.67 ตามลาดับ สาหรับรายวิชา ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง มากที่สุด คือ วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป ระดับ ปวส.
มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 5.02
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ตารางที่ 10 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสังกัด
ประเภทบุคลากร
สังกัด

สายบริหาร สายผู้สอน สายสนับสนุน

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.)
กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
สานักงานตารวจแห่งชาติ (สตร.) : รร.ตชด.
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)
รวมทั้งสิ้น

สายสนับสนุน ,
16.64%

รวมทั้งสิ้น

482
29
99
27

6,470
864
534
378

900
137
601
229

7,852
1,030
1,234
634

9

255

16

280

25

333

22

380

14
5

87
29

12
8

113
42

690

8,950

1,925

11,565

สายบริหาร,
5.97%

สายผู้สอน,
77.39%

แผนภาพที่ 10 เปรียบเทียบจานวนบุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามประเภทสายงาน
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จากตารางที่ 10 จานวนบุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามสังกัด และประเภท
สายงาน ในภาพรวม พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีบุคลากรปฏิบัติงานทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 11,565 คน
โดยเมื่อพิจารณาตามประเภทสายงาน พบว่า สายงานที่มีผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ สายผู้สอน จานวน 8,950 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.39 รองลงมาคือ สายสนับสนุน จานวน 1,925 คน ร้อยละ 16.64 และสายบริหาร จานวน 690 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.97 ตามลาดับ
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4. สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี มีหน่วยงานทางการศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาได้ทุกระดับ มีหน่วยงาน
ท้องถิ่น สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีองค์กรสภาการศึกษา สมัชชาการศึกษา และ
ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ บุคคลสาคัญ ปราชญ์
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความสาคัญต่อการศึกษา หลากหลายของหน่วยการจัดการศึกษา โดยมีสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักที่มีความสาคัญต่อการกาหนด นโยบายและปฏิรูปการเรียนรู้ของ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัด พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ให้โอกาสการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกหน่วยงาน แนวโน้มการขยายตัว และเติบโตด้านอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมในจังหวัด รวมทั้งการที่รัฐบาลได้กาหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงการท่าเรือน้าลึกทวาย โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ล้วนส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาเพื่อผลิต
นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน
5. สรุปความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการจัดการศึกษาของจังหวัด
1.ควรเร่งรัด พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชนของจังหวัด
กาญจนบุรี
2.ควรเร่งรัดพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ เพื่อรองรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรม ฝีมือแรงงาน
ของอาเซียน
3.ควรเร่ ง รั ด พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นภาษาอั ง กฤษ และภาษาอาเซี ย น เพื่ อ การสื่ อ สาร
และชีวิตประจาวัน เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วันละ 1 ชั่วโมง
4.ควรสร้างอัตลักษณ์ของเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี (Kanchanaburi Model)
5.ควรเร่งรัดจัดทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน
ในการระดม ทรัพยากรให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาทุกระดับ
6. ควรเร่ ง รั ด ส ารวจและผลั ก ดั น ให้ เ ด็ ก พิ ก าร และด้ อ ยโอกาสได้ เ ข้ า ถึ ง การศึ ก ษา
อย่างมีคุณภาพ
7. ควรเร่งรัด ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษาทุก ระดับ แก้ไขสภาพและปัญหาความเหลื่อมล้าทางการศึกษาของพื้นที่
8.ควรเร่งรัด พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นต้นแบบของการศึกษาเรียนรู้
เพื่อรองรับการดาเนินชีวิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. ควรเร่ ง รั ด ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ วิ จั ย พั ฒ นา
หลักสูตร และ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดกาญจนบุรี
10. ควรเร่งรัดพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
11. กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บ่อยครั้ง ทาให้การจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง
12. การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย และการเกลี่ยอัตรากาลังครูเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องความต้องการ สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาคุณภาพผู้เรียน
13. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ า นทั ก ษะ ความช านาญ ทั ศ นคติ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ
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14. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
15. การผลิตครูและบุคลากร สอดคล้องกับความต้องการ และสาขาวิชาที่ขาดแคลน
17. การประเมินคุณภาพการศึกษา ต้องสามารถตอบสนองการแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนเน้น
สภาพจริงมากกว่าการจัดทาเอกสาร
18. ควรจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ให้เพียงพอ และมีการใช้อย่างคุ้มค่า สนองตอบ
ต่อการพัฒนาการศึกษา
19. ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
20. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่น
21. พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการตามกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน
22. พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนฝึกงานโดยสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง
23. เพิ่มทักษะชีวิตในการเรียน/การทางาน
24. เสริมสร้างระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอาชีวศึกษา
25. สร้างมาตรฐานนักเรียนก่อนออกฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ
26. กาหนดนิยามของสถานประกอบการให้ชัดเจน มีมาตรฐานเดียวกัน
27. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน หามาตรการจูงใจในการเข้าเรียนต่อ เช่น จัดหาทุน
และการมีงานทา
28. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มจานวน
ผู้เรียน จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วม
ด้านวิชาชีพ และกิจกรรม สาธารณประโยชน์ เพื่อปรับค่านิยมของผู้ปกครองให้ตระหนักถึงการศึกษาเพื่อ
การมีงานทา และอาชีพ ไม่มุ่งเน้นให้บุตรหลานเรียนสายสามัญ เรียนจบแล้วมีอัตราการแข่งขันสูงมีโอกาส
ตกงาน ขาดรายได้
(ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
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บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา

ส่วนที่ 2

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาจั ง หวั ด กาญจนบุ รี 4 ปี (พ.ศ.2562–2565) ในครั้ ง นี้
ได้ดาเนินการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ
(พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ที่คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ได้
ดาเนินการยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒ นาในระยะ 20 ปี
สาระส าคัญ ประกอบด้ว ย วิสั ย ทั ศน์ และเป้ าหมายของชาติที่ คนไทยทุ กคนต้อ งการบรรลุ ร่วมกัน รวมทั้ ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้อง
มุ่งดาเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกาลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่ า งประเทศ เศรษฐกิ จ สั ง คมจิ ต วิ ท ยา การทหาร วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การพลั ง งา น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว จะนาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุ ขของคนไทย สั งคมมีค วามมั่ น คง เสมอภาค และเป็ น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขัน ได้ ในระบบ
เศรษฐกิจ
เป้าหมาย
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
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2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ มรายได้ สู ง
ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิ จ มี ค วามสามารถในการแข่ ง ขั น สู ง สามารถสร้ า งรายได้ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปั ญญา ทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที่ เป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง คม และทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
3. ความยั่งยืน
3.1 การพัฒ นาที่ส ามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณ ภาพชีวิต ของประชาชนให้
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ างต่ อเนื่ อง ซึ่ งเป็ น การเจริ ญ เติบ โตของเศรษฐกิ จที่ ไม่ ใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติ เกิ น พอดี ไม่ ส ร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2. เพื่อเพิ่ม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม
3. เพื่อลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
1.7 การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3.3 ปลูกฝังระเบียบวิจัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
4.1 สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)

46
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การ
กาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 11 และกรอบหลั กการของการวางแผนที่ น้ อมนาและประยุกต์ใช้หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล
ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญ
กับการกาหนดทิศทางการพัฒ นาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
สรุปได้ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้
คนไทยเป็ น คนดี คนเก่ง มีระเบี ย บวินั ย และมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี โดยการยกระดับคุณ ภาพการศึกษาและ
การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 การป้ อ งกั น และควบคุ ม ปั จ จัย ทางสั งคม รวมทั้ ง
การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้า ในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากการเข้าถึง
บริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ
เพื่อรักษาเสถียรภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้ งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่ างการอนุรักษ์
และการใช้ป ระโยชน์ อ ย่ างยั่ งยื น และเป็ น ธรรม บริห ารจัด การน้ าให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒ นาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้
พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหาร
จัดการภาครัฐ มีความโปร่งใส มีป ระสิทธิภ าพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ประชาชน มีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนา
กายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริการจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุน วิจัย และพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิท ยาศาสตร์ ฯ ทั้ งด้ านบุ ค ลากร วิ จั ย โครงสร้ างพื้ น ฐาน และการบริห ารจั ด การ เพื่ อ มุ่ งให้ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพืนที่เศรษฐกิจ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจากัดของ
พื้ น ที่ ร วมทั้ งความต้ องการของภาคีก ารพั ฒ นาที่ เกี่ย วข้อง เพื่ อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิม ให้ เข้มแข็ง โดยมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่
และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค กาหนดยุทธศาสตร์
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ าน ภูมิภ าค ให้เกิดการประสานงานและพัฒ นาความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค
และระดับอนุภูมิภาค
3. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564)
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ กาหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการดาเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยกาหนดกรอบความคิดหลักจากการกาหนดนโยบายได้คานึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้
วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญ วิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและดาเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ”
นโยบายความมั่นคงทีเ่ กี่ยวข้องด้านการศึกษา ดังนี
ส่วนที่ 1 นโยบายสาคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก)
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)

48
นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
นโยบายที่ 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
2.4 ส่ งเสริ ม ให้ป ระชาชนเกิด ความรู ้ส ึก เป็น ส่ว นหนึ ่ง ของชาติ อยู ่ร ่ว มกัน
อย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.3 เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป มี 13 นโยบาย มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา 5 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
นโยบายที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน
นโยบายที่ 10 เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
นโยบายที่ 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญั ติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
โดยได้กาหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุ ท ธศั ก ราช 2557 มาตรา 19 ที่ ร ะบุ ให้ รัฐ บาลมี ห น้ า ที่ ในการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ด า เนิ น การให้ มี
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะ
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็น จริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณี ยกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้
ความรุ น แรงในจั งหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุ ท ธศาสตร์เข้าใจ เข้ าถึง และพั ฒ นา มาใช้ ตามแนวทาง
กัล ยาณมิตรแบบสัน ติวิธี ส่ งเสริมการพูดคุย สั นติสุ ขกับผู้มีความคิดเห็ นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุ ติ ธ รรมตามหลั กนิ ติ ธ รรมและหลั กสิ ท ธิม นุ ษ ยชนโดยไม่ เลื อกปฏิ บั ติ ควบคู่กั บ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่ม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
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นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศั กยภาพ ประกอบอาชี พและด ารงชี วิ ตได้ โดยมี ความใฝ่ รู้ และทั กษะที่ เหมาะสม เป็ นคนดี มี คุ ณ ธรรม
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้ นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนา
กาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยื มเงิน เพื่อการศึกษาให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดย
จะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
นโยบายที่ 4.6 พั ฒนาระบบการผลิ ตและพั ฒนาครู ที่ มี คุ ณภาพและมี จิตวิญญาณของ
ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้
ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น ต้ น รวมทั้ งปรั บ ระบบการประเมิ น สมรรถนะที่ ส ะท้ อนประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด
การเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบ
คุณวุฒิ วิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบั ติ โดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่ มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิ ตให้ เพียงพอ
การยกระดับฝี มือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริม
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
นโยบายที่ 10 การส่งเสริ มการบริหารราชการแผ่นดินที่ มีธรรมาภิบาล และการป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีป ระสิ ทธิภ าพ เพื่ อป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิช อบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับ อย่ างเคร่งครั ด ยกเลิ ก หรื อแก้ไขกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบั งคับ ต่างๆ ที่ ไม่จาเป็ น สร้างภาระแก่
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
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ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
5. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพื่อใช้เป็น
แผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะยาวส าหรั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การศึ กษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็ น กรอบ
แนวทางการพัฒนาการศึกษาสาหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยได้กาหนดสาระสาคัญไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ด้ า รงชี วิ ต
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21”
วัต ถุป ระสงค์ ในการจั ด การศึ กษา 4 ประการ คื อ 1) เพื่ อ พั ฒ นาระบบและกระบวนการ
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 3) เพื่ อ พั ฒ นาสั ง คมไทยให้ เป็ น สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ แ ละคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
รู้รักสามัคคีและ ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
เพื่ อให้ บ รรลุ วิสั ย ทั ศ น์ และจุด มุ่ งหมายในการจั ด การศึก ษาดั งกล่ าวข้ างต้ น แผนการศึ ก ษา
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒ นาผู้เรียน
ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้ ✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)
✥ 8Cs ได้แก่
1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์
4) ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
5) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ
6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้
8) ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
มีเป้าหมาย ดังนี้
1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้
2.1 กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน
2.3 การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ และนวั ต กรรมที่ ส ร้ า งผลผลิ ต และ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มีเป้าหมาย ดังนี้
3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตร อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ
3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล
3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
มีเป้าหมาย ดังนี้
4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
4.3 ระบบข้ อมู ล รายบุ ค คลและสารสนเทศทางการศึ กษาที่ ค รอบคลุ ม ถู กต้ องเป็ น
ปัจจุบัน เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเป้าหมาย ดังนี้
5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.2 หลั กสู ต ร แหล่ งเรีย นรู้ และสื่ อ การเรีย นรู้ที่ ส่ งเสริมคุ ณ ภาพชีวิต ที่ เป็ น มิต รกั บ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
5.3 การวิจั ย เพื่ อพั ฒ นาองค์ ค วามรู้แ ละนวั ตกรรมด้ านการสร้างเสริม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้
6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่
6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
6.5 ระบบบริ ห ารงานบุ ค คลของครู อาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วาม
เป็นธรรม สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
6. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) พ.ศ. 2559-2573
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวาระการ
พัฒนาภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี ( ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู้นาประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จานวน 193
ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธสัญญาทางการเมืองระดับผู้นาในเอกสาร “Transforming Our
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
โลก 15 ปีข้างหน้า เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนใน
ทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลสาเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015)
การดาเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ และมี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
และมีการแต่งตั้งคณะทางานต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวง
ต่าง ๆ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 10 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนสาเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นาไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573
เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนาการดูแล
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมสาหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา
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เป้ า ประสงค์ ที่ 4.3ให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้แ ละมี คุ ณ ภาพ ภายในปี 2573
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.4 เพิ่ ม จานวนเยาวชนและผู้ ใ หญ่ ที่ มี ทักษะที่จาเป็นรวมถึงทักษะ
ทางเทคนิคและอาชีพสาหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.5ขจั ด ความเหลื่ อ มล้าทางเพศในการศึ กษาและสร้างหลั ก ประกันว่ า
กลุ่ มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้ พิก าร ชนพื้นเมื อ ง และเด็ ก เข้า ถึง การศึกษาและการฝึกอาชีพ ทุกระดับ
อย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.6 สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า เยาวชนทุ ก คนและผู้ ใ หญ่ ใ นสั ด ส่ ว นที่ สู ง
ทั้ ง หญิ ง และชาย สามารถอ่ า นออกเขี ย นได้ และคานวณได้ ภายในปี 2573
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จาเป็น
สาหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิต
ที่ยั่งยืนฯ ภายในปี 2573
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหว
ต่อเด็ก และให้มผี ู้พิการและเพศภาวะ สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสาหรับทุกคน
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.B ขยายจานวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สาหรับประเทศกาลังพัฒนา
โดยเฉพาประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด
เป้ า ประสงค์ ที่ 4.C เพิ่มจานวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดาเนินการผ่านทาง
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกาลังพัฒนา
โดยมีเป้าประสงค์ที่ 4.1 และ 4.2 เป็นเป้าประสงค์ที่ถูกจัดล้าดับให้อยู่ในเป้าประสงค์การพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่มีความส้าคัญ 30 ล้าดับแรก
7. แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (แนวทางของปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
จานวน 29 แผน ซึง่ มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัด จานวน 13 แผนงาน ดังนี้
1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
4. การวิจัยและนวัตกรรม
5. การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
6. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
7. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
9. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
10. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
13. แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
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8. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและ
จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด
2. การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ภายใต้วิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา ที่จะ
ดาเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น
3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการ
ดาเนินการสอดคล้อง กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
3.4 ดาเนิน การเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็ นผลการดาเนินการเป็น
รูปธรรม
4. จุดเน้นสาคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดาเนินงานและโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ด้านความมั่นคง
1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมนาพระราชปณิธานและ
พระราชกระแส ด้านการศึกษา พัฒ นาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และ
สถาบันพระมหากษัตริย์
1.1.2 พัฒ นากระบวนการเรียนการสอน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ เช่น
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
1.2 การบริหารจัดการ
1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่ชายขอบ/ชายแดน
1.2.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
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2. ด้านการผลิต พัฒนาก้าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ Thailand 4.0 ในสถานศึกษาสังกัด
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษา โดยจั ด ท า Echo English Vocational ซึ่ งเป็ น Application ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นั ก เรี ย น
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย
2.1.2 พั ฒ นาวิ ช าภาษาจี น โดยหลั ก การเดี ย วกั บ วิ ช าภาษาอั ง กฤษโดย
ปี 2560 จะดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.1.3 ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การเรี ย นรู้ ส ะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) เพื่ อ
แก้ปัญหาขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2.1.4 พัฒ นาโรงเรีย นวิทยาศาสตร์ ห้ องเรียนหลักสูตรพิเศษเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน
2.2 ผลิตกาลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็น
โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้ นักเรียน นั กศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อให้มี สมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ
2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รับ ผิ ด ชอบดู เด็ ก ระดั บ ชั้ น อนุ บ าล 1 ถึ งระดั บ
ชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดทามาตรฐานผู้เรียน ครู สถานศึกษาและผู้บริหารเพื่อประกันคุณภาพ
ให้แก่ เด็กปฐมวัยทุกสังกัด
2) หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 1) เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้น
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก เยาวชน และต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมี
หลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี รวมทั้งรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการ
ยุวทูตความดี 2) รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3 การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1) หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2) ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร โดยเพิ่ ม 3 วิ ช า ซึ่ ง อยู่ ในกรอบเดิ ม ได้ แ ก่ วิ ช า
ภู มิ ศ าสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิ ช า ICT และ Design and Technology เป็ น การ
สนับสนุนช่วยเหลือ จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา
3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะ
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การอ่าน ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด
4) เน้ น การจั ด การเรี ย นการสอน การคิ ด วิเคราะห์ ต ามรูป แบบ Active
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการ
ย่อย รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ
3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูป
คณะทางานออกข้อสอบ
3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3.2.1 การสรรหาครู
1) โครงการผลิตครูเพื่ อพั ฒ นาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)
2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการ
สอนเพื่อให้ครูอยู่ในห้องเรียน
3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู
1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและ
การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนา
ครูด้วยระบบ TPEP Online
2) หน่ วยดาเนินการ ให้ห น่วยงานกลางในการพัฒ นาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
ที่ต้อ งการ ความช่ว ยเหลื อและพั ฒ นาเป็น พิ เศษอย่างเร่งด่วน (ICU) รวมทั้ งการดาเนิ นการตามแนวทาง
No Child Left Behind คือ จัดทาข้อมูลเพื่อส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน
ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจาเป็นและต้องการเป็นพิเศษ
4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒ นาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จั ด ระบบการคั ด เลื อ กเข้ า เรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย (Admission) เพื่ อ สร้ า งความ
เท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
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5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ นากลับมาใช้ประโยชน์
2) การสร้างจิตสานึกการพัฒ นาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชดาริ : ต้นแบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ
6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ
6.1 เรื่ อ งกฎหมาย เตรี ย มความพร้ อ มเกี่ ย วกั บ กฎหมายการศึ ก ษา เพื่ อ รองรั บ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จานวน 12 ฉบับ ดังนี้
6.1.1 กฎหมายหลัก
1) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ.กองทุนช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ พ.ศ. ....
3) พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา : จัดตั้งคณะกรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
6.1.2 กฎหมายรอง ใน พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษา
1) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
2) พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
4) พ.ร.บ. เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจาแหน่งข้าราชการครู
5) พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ....
6) พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
7) พ.ร.บ. การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. ....
8) พ.ร.บ. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน
6.4 การขับ เคลื่ อนนโยบายระดับ พื้น ที่ ให้ ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก
9. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนพั ฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) โดยได้ น้ อ มน าหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใช้ เป็ น กรอบในการ
ดาเนิ น งาน และสอดคล้ องกับ ทิ ศทางการพั ฒ นาประเทศในช่ว งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่ตอบสนองการพัฒนาที่สาคัญในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์พั ฒ นาหลั กสู ตร กระบวนการเรีย นการสอน การวัด และ
ประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคตซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 ยุ ท ธศาสตร์ ผ ลิ ต พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ที่ มุ่ งหวังให้ มี ก ารผลิ ต ครู ได้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการในการจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท และ
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒ นาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขัน ของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทและสภาพพื้นที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม
ยุ ท ธศาสตร์ 5 ยุ ท ธศาสตร์ ส่ งเสริม และพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษา
ที่ มุ่ ง หวั ง ให้ ค นไทยได้ รั บ โอกาสในการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต โดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า
ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ
10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภาค 4
ภาค 4 ประกอบด้วย กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
วิสั ย ทั ศ น์ : พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา สร้ า งคนดี น้ า สู่ อ าชี พ บนพื นฐานความเป็ น ไทย
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสู่มาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดาเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย
4. ส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วม
เป้าประสงค์
1. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และความต้องการ
ของประเทศ
4. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
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ยุทธศาสตร์
1. การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
3. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
5. การส่งเสริม ผลิต และพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
มาตรการ/จุดเน้น
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
4.เร่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม และจิตสานึกความเป็นพลเมืองดี
5. ส่งเสริมการเรียนรู้และการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมการผลิต พัฒนากาลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับ
การพัฒนาประเทศ
7. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทาวิจัยเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนางาน
และพัฒนาประเทศ
8. ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล
9.สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
10.ส่งเสริมการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจัดการเรียนรู้
และการบริหารจัดการศึกษา
11.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561-2564
วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี
“เมืองแห่งความสุข การท่องเที่ยวและเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจมั่นคง”
พันธกิจ
1.พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง
2.เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ตอนในและพื้นที่ชายแดน
3.สนับสนุนการจัดทาแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม
4.พัฒ นาสิ น ค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ มีคุณ ภาพมาตรฐาน เพิ่มประสิ ทธิภ าพ
การบริหารจัดการท่องเที่ยวปลอดภัย
5.จั ด ตั้ ง นิ ค มเกษตรกรรม พั ฒ นาศั ก ยภาพระบบการผลิ ต การแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตร
เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัย ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก
6. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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7.พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานสากล เพิ่มช่องทางการค้า
ภายใน การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ
8.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคมเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์รวม
1.ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการดารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายตลอดจนประชาชน
หรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือ ทากิจกรรมต่าง ๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ในกาญจนบุรี
2.จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความ
ปลอดภัย
3.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร
แบบครบวงจรอย่ างยั่ งยืน ตามปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม กาหนดพื้น ที่
การเกษตร (Zoning) อย่างเหมาะสม
4.จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ไม่ มี ป ระชาชนยากจน มี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ทั้ งระบบ ตั้ ง แต่
เศรษฐกิจฐานรากในระบบครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น และการท่องเที่ยวปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
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12. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัด (SWOT Analysis)
จากการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของจังหวัดกาญจนบุรี
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยประเมินปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยภายนอก
ที่เป็นโอกาส และอุปสรรค ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
1.หน่วยงานการศึกษาทุกระดับ (การศึกษาขั้น
พื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และ กศน.) มี
ศักยภาพพร้อมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชากรในพื้นที่
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
2. หน่วยงานทางการศึกษา มีการบริหารงานแบบ
มีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารและจัดการศึกษา ในรูปแบบเครือข่ายทาง
การศึกษา ร่วมกันภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. หน่วยงานทางการศึกษา สามารถบูรณาการ
การเรียนการสอน ให้สามารถตอบสนองนโยบายต่าง ๆ
ของรัฐบาล และหน่วยงานต้นสังกัด อย่างหลากหลาย
และเป็นรูปธรรม
4. มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย ที่เป็นผล
จากการเรียนการสอนที่สามารถนามาใช้เพื่อส่งเสริม
การประกอบอาชีพ การพัฒนาสังคม และประเทศชาติ
อย่างต่อเนื่องหลากหลาย
5.มีศูนย์กาลังคนทางด้านอาชีวศึกษา ให้ความ
สะดวกในการเตรียมความพร้อมด้านกาลังคนให้กับ
สถานประกอบการ
6. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงบเงินอุดหนุน
รายหัวได้ตามความต้องการจาเป็นในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
ความสามารถ เอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกประเภท
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ทีห่ ลากหลาย

จุดอ่อน (Weakness)
1. สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมือง ไม่กระจายทุกพื้นที่
ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนที่อยู่
ห่างไกลต้องเดินทางเข้ามาศึกษาต่อในเขตเมืองฯ
ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ทั้งค่าพาหนะเดินทาง
และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
2. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจานวนมาก ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทาให้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก( สมศ.)
ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
3.หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ มีความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบ
การจัดเก็บข้อมูลที่ดี แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยง
และนามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา
ร่วมกันได้
4.หน่วยงานทางการศึกษายังขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานมีค่อนข้างน้อย
5.สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีครูไม่เพียงพอ และ
ขาดแคลนครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
6.หน่วยงานทางการศึกษาบางส่วน ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่
อื่นควบคู่กับการสอน เช่น งานธุรการ การเงิน ฯลฯ
ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้เต็มที่เต็มเวลา
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จุดแข็ง (Strength)
9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านวิจัยและด้าน
การบริการทางวิชาการ
10. มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ต่อเนื่องทุกช่วงวัย ทุกระบบและ
ประเภทการศึกษา
11.มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับการศึกษาทุกระดับ ตอบสนองต่อนโยบาย
รัฐบาลความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานอย่าง
หลากหลายและเป็นรูปธรรม

จุดอ่อน (Weakness)
8. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของหน่วยงานต้นสังกัด ยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพที่เป็นจริง
9. ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยู่
ในพื้นที่ชายแดน มีความหลากหลายทางสัญชาติ
เชื้อชาติและวัฒนธรรม บางส่วนมีถิ่นฐานไม่ชัดเจน
ผู้เรียนและประชากรในพื้นที่พูดภาษาถิ่น(ใช้
ภาษาไทยเป็นภาษา ที่สอง) ในการติดต่อสื่อสาร
บางส่วนไม่สามารถอ่าน เขียน ภาษาไทยได้
ส่งผลให้เกิดปัญหาระดับคุณภาพการศึกษา
ปัญหาเด็กออกกลางคัน และปัญหาการติดตาม
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาในระบบ
โรงเรียนปกติ อย่างต่อเนื่อง
10. ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ และยังขาดความตระหนักรับรู้ในการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระวิชาหลัก 5 กลุ่มสาระ
ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
สังคมศึกษา และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ของผู้เรียนในสถานศึกษาส่วนใหญ่ต่ากว่าเป้าหมาย
11. ประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนมากยังไม่มี
ทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารกับประเทศเพื่อ
บ้าน เช่น ภาษาพม่า ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ
12. การจัดการศึกษา (หลักสูตรการเรียน
การสอน) ยังไม่สนองตอบต่อตลาดแรงงานใน
พื้นที่และ ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
13. ประชากรส่วนมากในเขตพื้นที่ชายแดนยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรม กฎหมายในเบื้องต้นของประเทศที่มี
ด่านชายแดนติดต่อส่งผลต่อการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข
14.ประชากรในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
บางส่วนขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม ขาดคุณธรรม
จริยธรรม และทักษะชีวิต
15.หน่วยงานและสถานศึกษาขาดการนา
ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา
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จุดแข็ง (Strength)

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

จุดอ่อน (Weakness)
16.ขาดการส่งเสริมด้านวิชาชีพเพื่อพัฒนา
ต่อยอดอาชีพเดิมในท้องถิ่น
17.ครูผู้สอนในพื้นที่ชายแดนห่างไกลส่วนมาก
เป็นคนต่างถิ่นไม่มีทักษะในการใช้ภาษาถิ่นเพื่อ
การติดต่อสื่อสาร ขาดรูปแบบวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับเด็กในชุมชน และครูไม่
มั่นใจในวิธีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นและการนาหลักสูตรไปใช้
18.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า อันมีผลมาจาก
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ จึงมีปัญหา
การสื่อสารด้วยภาษาไทยส่งผลให้ไม่เข้าใจ
ความหมายของคา ข้อความ และประโยค
19. มีหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
(ระดับจังหวัด)ที่มีอานาจหน้าที่ มีภารกิจงาน
ที่ซ้าซ้อนกันส่งผลต่อการบูรณาการการศึกษา
และบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด
ที่ไม่เป็นเอกภาพ
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โอกาส (Opportunities)
1. มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษา ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มให้ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
2.นโยบายของรัฐบาล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ส่งผลให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
3.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้เรียนใน
พื้นที่ส่วนใหญ่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ตามความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน
4. ในพื้นที่มี แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ และการดารงชีวิต
5. มีพื้นที่บางส่วนติดแนวตะเข็บชายแดนประเทศ
เมียนมาร์ ส่งผลให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน
6. มีหน่วยงานทางความมั่นคงอยู่ในพื้นที่
ช่วยสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
รวมถึงปัญหาความมั่นคงในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดน
7.ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ดาเนินชีวิตโดยยึด
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน และเป็นแนวทางการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการขององค์กรทุกระดับ
8.รัฐบาลสนับสนุนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ทาให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในภูมิภาคอาเซียน เกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน การบริการ ก่อเกิดการหลั่งไหล
ของนักลงทุนและแรงงานภาคอุตสาหกรรมจานวนมาก
ทั้งด้านโลจิสติกส์ สถานที่พัก และบุคลากรให้บริการ
ส่งผลต่อโอกาสของผู้เรียนด้านอาชีพมากขึ้น
9.นโยบายของรัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวกระแสเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ
เชิงผจญภัย เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาได้

อุปสรรค (Threats)
1. นโยบายของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
มีการปรับเปลี่ยนบ่อย ทาให้การนานโยบายลงสู่
การปฏิบัติในพื้นที่ขาดความต่อเนื่อง และไม่
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
2.นโยบายด้านโครงสร้างการบริหารจัด
การศึกษาและด้านอัตรากาลัง ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการจาเป็น ทาให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นตามสภาพจริงได้อย่างเหมาะสม
3.จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่บางส่วนติดชายแดน
ประเทศเมียนมาร์ ภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขา
มีอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่ และอยู่ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ ทาให้เดินทางติดต่อสื่อสาร ในบางพื้นที่
เข้าถึงได้ยากลาบาก
4. จังหวัดกาญจนบุรีมชี นกลุ่มน้อย มีแรงงานต่าง
กลุ่มชาติพันธุ์และมีการย้ายถิ่นของแรงงานค่อนข้าง
บ่อย ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสาคัญของการศึกษา
และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในการสื่อสาร ทาให้
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา และส่งผลให้เกิด
การเคลื่อนย้ายของประชากรวัยเรียน ปัญหาเด็ก
ออกกลางคัน
5.ประชากรบางส่วนขาดภูมิคุ้มกัน บริโภคข่าวสาร
ผ่านเทคโนโลยีการรับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ผ่านการนาเสนอของสื่อต่าง ๆ รวมถึงสื่อที่ไม่
สร้างสรรค์ ทาให้มีปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ยังคงพบปัญหายาเสพติดกระจายในทุกพื้นที่
6.ประชากรในท้องถิ่นส่วนมากมีอาชีพ
เกษตรกรรม รายได้น้อย มีฐานะยากจน ไม่พร้อม
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาได้อย่างเพียงพอ
7. ระบบสาธารณูปโภค ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ทั้งในด้าน
การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ และด้าน
อุปโภค บริโภคในการดารงชีวิต
8.งบประมาณที่รัฐบาล สนับสนุนให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา ยังไม่เพียงพอทาให้พัฒนาได้ไม่ทั่วถึง
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โอกาส (Opportunities)
10.องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง ให้ความสาคัญเป็น
เครือข่ายในการสนับสนุนการศึกษามากขึ้น

อุปสรรค (Threats)
9. ประชากรส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
10.สื่อและเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สาร (IT)
ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการศึกษา
11.สถาบันครอบครัวและสถาบันชุมชนดั้งเดิม
มีความเข้มแข็งลดลง เช่น การหย่าร้าง พ่อแม่
แยกกันอยู่ รวมทั้งผู้ปกครองไม่ให้ความสาคัญใน
การส่งเสริมการศึกษา
12. ค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนไม่เลือก
เรียนสายอาชีพที่เป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพื้นที่และไม่สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ
13. ประชาชนขาดทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ขาดความรู้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิต เกษตร
ธรรมชาติ อาชีพเสริม และแรงงานในพื้นที่
เป็นแรงงานคุณภาพต่า
14. การวัดและประเมินผลที่กาหนดเกณฑ์
และมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศไม่เหมาะสมกับ
สภาพผู้เรียนและพื้นที่
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ส่วนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัด ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในจั งหวั ดให้ มีศั กยภาพ มีภู มิคุ้ มกัน พร้ อมเผชิ ญปัญ หา จัง หวัด กาญจนบุรี จึ งได้กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างคนดี มีคุณภาพ ดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
บนพื้นฐานความพอเพียงอย่างยั่งยืนและมั่นคง”
พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมนาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ
3. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์รวม (Goal)
1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานทา สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดและพื้นที่ชายแดน
3. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล และ
บูรณาการการทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์(Strategies)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
กลยุทธ์ที่ 1.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกความเป็นชาติไทย
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทักษะชีวิต และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 2.1 การผลิต พัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทาที่สอดคล้อง
กับความต้องการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2.2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและนาผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
เป้าประสงค์
1.ประชากรมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตสานึกความเป็นพลเมืองดี
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรัก
และการธารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารี เพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือระดับต่าง ๆ ผ่านการประเมินทุกระดับ
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และค่านิยมหลัก 12 ประการ เพิ่มขึ้น
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5. ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จัดกิจกรรม
สะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและ
วัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สาคัญของคนในสังคม
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
8. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด
9. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้
ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/ สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
ที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
4. ร้อยละขององค์ความรู้ของงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สื่อ เทคโนโลยีที่มีการ
นาไปใช้เพื่ออ้างอิง และ/หรือต่อยอด เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตร
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET ,
V-NET และ B-NET) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติการศึกษานอกระบบ (N -NET)
ทุกรายวิชาทุกระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 40
4. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดลดลง
5. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและ
การเรียนรู้
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
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6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
7. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน
8. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้คุณภาพและมาตรฐาน
9. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ
10. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย
11. อัตราการออกกลางคันลดลง
13. ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
14.ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความจาเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
15. สัดส่วนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสายสามัญต่ออาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
16.ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย
ระบบ DLIT, DLTV, ETV
17. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงขั้นต่า 30 Mbps.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “ประเทศไทย 4.0”
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิตและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวชี้วัด
1.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้สาหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา ที่จัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต และดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่บริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น
4. ร้อยของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. จานวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มขึ้น
6. จานวนหน่วยงานภายงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนา
ทักษะอาชีพระยะสั้นเพิ่มขึ้น
7. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย
และต่อเนื่องสม่าเสมอ
8. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการการศึกษาของ
สถานศึกษาสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดนของจังหวัด
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
(ภาษาพม่า และภาษาจีน) ได้
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาจังหวัดสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.จานวนหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นสอดคล้อง เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (ICT)
เพื่อการสื่อสารและการประกอบอาชีพอย่างรู้เท่าทัน
5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความสาคัญของการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและสามารถถ่ายทอดความรู้ ข่าวสารที่ถูกต้องให้ครอบครัวและชุมชนได้
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เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด
ปีฐาน 2562 2563 2564
2565
1.1 ประชากรมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรม n/a
100
100
100
100
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธารง
รักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ
n/a
5
5
5
5
เนตรนารี เพิ่มขึ้น
3) ร้อยละของครู คณาจารย์และบุคลากร
n/a
80
80
80
80
ทางการศึกษาทีฝ่ ึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ระดับต่าง ๆ ผ่านการประเมินทุกระดับ
1.2 ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตสานึกความเป็นพลเมืองดี
4) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ เพิ่มขึ้น
5) ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จัดกิจกรรมสะท้อน
การสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
6) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
การมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรม
การทางานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สาคัญ
ของคนในสังคม
7) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
8) ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับ
ชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
9) ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐ
และเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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10
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10
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แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย
ปีฐาน
2562
2563
2564
2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
10) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การ
n/a
80
85
90
พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้
ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน
11) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบ
n/a
10
10
10
ทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
ที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
12) ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะ
n/a
20
20
20
ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
การพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
13) ร้อยละขององค์ความรู้ของงานวิจัย
n/a
10
10
10
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สื่อ เทคโนโลยีที่มีการ
นาไปใช้เพื่ออ้างอิง และ/หรือต่อยอด เพิ่มขึ้น

2565
95
10
20
10

2.2 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
14) ร้อยละของครูคณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาและผ่านการ
ประเมินมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

n/a

100

100

100

100

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

2562

ค่าเป้าหมาย
2563 2564

2565

n/a

100

100

100

100

45.85
47.97
34.30

48.85
50.97
37.30

51.85
53.97
40.30

53.85
56.97
43.30

56.85
59.97
46.30

39.43
48.27

42.43
51.27

45.43
54.27

48.43
57.27

51.43
60.27

44.72
42.92

47.72
45.92

50.72
48.92

53.72
51.92

56.72
54.92

42.64
39.26
33.93
n/a

45.64
42.26
36.93
4

48.64
45.26
39.93
3.5

51.64
48.26
42.93
3

54.64
51.26
45.93
2.5

n/a

90

95

100

100

n/a

100

100

100

100

n/a

80

85

90

95

3.1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
15) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามหลักสูตร
16) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET, B-NET
และ V-NET) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 3)
16.1) ผลการทดสอบ O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
16.2) ผลการทดสอบ B-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
16.3) ผลการทดสอบ V–NET
ระดับชั้น ปวช.
ระดับชั้น ปวส.
17) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติการศึกษานอกระบบ (N-NET)
ทุกรายวิชาทุกระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 40
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
18) อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดลดลง
19) ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้
20) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ
21) ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีน้่าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐาน

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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ตัวชี้วัด
22) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน

ข้อมูล
ปีฐาน
n/a

2562
100

ค่าเป้าหมาย
2563 2564
100
100

2565
100

3.2 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
23) ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัย
เรียนการศึกษาภาคบังคับ
24) ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย
25) อัตราการออกกลางคันลดลง
26) ร้อยละของกาลังแรงงานที่สาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
27) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความจาเป็น
พิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
28) สัดส่วนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายประเภทสายสามัญต่ออาชีวศึกษา
เพิ่มขึ้น (สายสามัญ : อาชีวศึกษา)
29) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT,
DLTV, ETV
30) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงขั้นต่า 30 Mbps.

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

n/a

100

100

100

100

n/a

80

80

80

80

0.33
16.20

0
48

0
50

0
52

0
54

n/a

100

100

100

100

66 : 34

63 : 37

n/a

50

55

60

65

n/a

60

70

80

90

60 : 40 57 : 43

54 : 46

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง”Thailand 4.0”
เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

2562

ค่าเป้าหมาย
2563 2564

2565

4.1 ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
31) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
32) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุง
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
สาหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

n/a

90

95

100

100

n/a

100

100

100

100

4.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
33) ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา
ที่จัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
34) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะชีวิต และดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

n/a

100

100

100

100

n/a

100

100

100

100

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

2562

ค่าเป้าหมาย
2563
2564

2565

5.1 หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
35) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
36) ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่บริหาร
จัดการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
37) ร้อยของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38) จานวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน
ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มขึ้น
39) จานวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะ
อาชีพระยะสั้นเพิ่มขึ้น
40) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และต่อเนื่อง
สม่าเสมอ
41) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของการดาเนินงานของ
หน่วยงาน
42) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองและ
ชุมชนในการให้บริการการศึกษาของ
สถานศึกษาสูงขึ้น

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

n/a

10

10

10

10

n/a

50

55

60

65

n/a

70

75

80

85

n/a

4

4

4

4

n/a

10

10

10

10

n/a

100

100

100

100

n/a

85

90

95

100

n/a

80

85

90

95

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ปีฐาน

2562

ค่าเป้าหมาย
2563 2564

2565

ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดนของจังหวัด
44) ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน
(ภาษาพม่า และภาษาจีน) ได้
45) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพสอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาจังหวัดสู่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ
46) จานวนหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น
สอดคล้อง เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
47) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (ICT) เพื่อการ
สื่อสารและการประกอบอาชีพอย่างรู้เท่าทัน

n/a

80

80

80

80

n/a

80

85

85

85

n/a

38

40

43

45

n/a

80

80

80

80

48) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในความสาคัญของการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ข่าวสารที่ถูกต้องให้ครอบครัว
และชุมชนได้
49) ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทาสอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการพัฒนาของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ชายแดน

n/a

80

90

95

95

n/a

90

95

100

100

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562– 2565)
สร้างคนดี มีคุณภาพ ดารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง อย่างยั่งยืนและมั่นคง

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน
นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคม
และพื้นที่ชายแดน
1.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก
ความเป็นชาติไทย
1.2 พัฒนาทักษะชีวิต และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

กลยุทธ์
6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โดยนาสาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานทา
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดและพื้นที่
ชายแดน

2. ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจยั และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
2.1 การผลิต พัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มทักษะ
อาชีพและการมีงานทาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการพัฒนาประเทศ
2.2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
2.3 ส่งเสริมการวิจยั และนาผลการวิจยั มาใช้
การจัดการศึกษา

3. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

3. ประชากรได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ

4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
คุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.1 เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา3.2 ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร

5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง
ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล และ บูรณาการ
การทางานร่วมกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ง
แวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
4.2 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
5.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 สร้างเครือข่ายและการมีสว่ นร่วมทางการศึกษา

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565)

ส่วนที่ 4
โครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ

ส่วนที่ 4
โครงการและงบประมาณ
เพื่อให้การดาเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ จึงได้กาหนดโครงการที่รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งวงเงินงบประมาณตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 ไว้ดังนี้

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565)

สรุปโครงการ/งบประมาณ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2562 - 2565) ของจังหวัดกาญจนบุรี
แผนงานพื้นฐาน
ที่

โครงการ

2565

1.9451
0.0050
0.0700
0.0500
0.4200
4.4300
3.0000
0.6220
0.1000
0.9430
11.5851

1.9451
0.0050
0.0700
0.0500
0.4200
4.4300
3.0000
0.6220
0.1000
0.9430
11.5851

1.9451
0.0050
0.0700
0.0500
0.4200
4.4300
3.0000
0.6220
0.1000
0.9430
11.5851

1.9451 สพป.กจ.1-4, สพม.8
0.0050 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
0.0700 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
0.0500 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
0.4200 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
4.4300 สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
3.0000 สพป.กจ.1-4, สพม.8
0.6220 สพป.กจ.1-4, สพม.8
0.1000 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
0.9430 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
11.5851

7.8424
2.7000
0.6800
0.2000
1.1453
2.1600
1.5500
0.0850

7.8424
3.1050
1.0000
0.2000
1.2453
2.2000
2.2500
0.1000

7.8424
3.5707
1.1000
0.2000
1.3453
2.3000
2.5000
0.1500

7.8424 สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
4.1063 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
1.2000 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
0.2000 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
1.4453 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2.4000 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2.2700 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
0.2000 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

3.2500
0.1860

3.5000
0.1860

4.0000
0.1860

4.5000 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
0.1860 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง สงบสุขของสังคมและพื้นทีช่ ายแดน
1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2 พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย
4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่ครูผสู้ อน
5 ส่งเสริมความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษาจังหวัด
6 ผลผลิตที่ 4 ผูร้ ับบริการการศึกษานอกระบบ
7 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน และเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี
8 สร้างความเข้มแข็งการดาเนินงานสภานักเรียน
9 เสริมพัฒนาทักษะการดารงชีวิตนักเรียนประจา
10 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดมีคณ
ุ ธรรม มีระเบียบวินยั และห่างไกลยาเสพติด
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
11 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
12 ส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสงิ่ ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
13 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระกลุม่ ผูเ้ รียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บม่ เพาะฯ)
14 อาชีวอาสาเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
15 สร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพแก่เด็กพิการในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
16 ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสัน้
17 อาชีวะอาสาพัฒนา
18 พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้
ประชาชน
19 พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center
20 สร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3

2562

งบประมาณ (บาท)
2563
2564

สรุปโครงการ/งบประมาณ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2562 - 2565) ของจังหวัดกาญจนบุรี
แผนงานพื้นฐาน
ที่

โครงการ

2565

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1.4282

1.5000

1.5000

1.5000 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

0.0971
0.2192
3.1720
0.9216
4.6624

0.0971
0.5000
3.1720
0.9216
4.6624

0.0971
0.5000
3.1720
0.9216
4.6624

0.8060

0.8060

0.8060

0.3480
0.5000

0.3480
0.5000

0.3480
0.5000

0.0971 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
0.5000 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
3.1720 สพป.กจ.1-4, สพม.8
0.9216 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
4.6624 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
0.8060 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
0.3480 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
0.5000 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

31.9532

34.1358

35.7015

36.8571

50.8040
1.9400
0.0500
2.0600
0.7000
0.0800
4.4250
1.1733
0.4000
0.1000

50.8040
1.9400
0.0500
2.0600
0.7000
0.0900
5.0880
1.1733
0.4000
0.1000

50.8040
1.9400
0.0500
2.0600
0.7000
0.1000
5.8521
1.1733
0.4000
0.1000

50.8040 สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
1.9400 สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
0.0500 สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
2.0600 สพป.กจ.1-4, สพม.8
0.7000 สพป.กจ.1-4, สพม.8
0.1100 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
6.7300 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
1.1733 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
0.4000 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
0.1000 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
21 ส่งเสริมให้นกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับชัน้ ปวช . ทางานหา
รายได้ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
22 จัดงานวันครู
23 การพัฒนาวิชาชีพเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการพาณิชย์
24 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนการพัฒนาตนเอง ID PLAN
25 เร่งประสิทธิภาพการสอนและจัดหาบุคลากรสนับสนุนครูอาชีวศึกษา
26 ฝึกอบรมผูก้ ากับลูกเสือ ขัน้ ความรู้เบือ้ งต้น
27 การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และยัง่ ยืน
28 การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
29 พัฒนาศักยภาพ และสร้างขวัญกาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
30 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
31 ผลผลิตที่ 5 ผูร้ ับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
32 จัดหลักสูตรดูแลผูส้ ูงอายุ
33 ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
34 เสริมสร้างความเข็มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบยัง่ ยืน
35 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
36 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (อาชีวสัญจร)
37 ลดปัญหาการออกกลางคันของผูเ้ รียนอาชีวศึกษา
38 อาชาบาบัดเพื่อกระตุน้ พัฒนาการบุคคลออทิสติกจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562
39 ธาราบาบัดเพื่อกระตุน้ พัฒนาการเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษ ประจาปี 2562

2562

งบประมาณ (บาท)
2563
2564

สรุปโครงการ/งบประมาณ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2562 - 2565) ของจังหวัดกาญจนบุรี
แผนงานพื้นฐาน
ที่
40

52
53
54
55
56
57
58
59
60

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ติดตาม ดูแล และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากลุม่ โรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ดว้ ยระบบ DLTV และ DLIT
พัฒนาการเรียนรู้เชิงบูรณาการด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education)
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรีสคู่ วามเป็นเลิศ
ขับเคลือ่ นนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
รวมพลังแก้ปญ
ั หาการอ่าน การเขียน
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนประชารัฐ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวสึกษาของภูมภิ าคเอเซีย
ตะวั
นออกเฉียวงใต้
พัฒนาความร่
มมืออาชีวศึกษาสูม่ าตรฐานนานาชาติ
จัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา ทวิศกึ ษา
ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสคู่ ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ สะพานสายรุ้ง
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
การยกระดับคุณภาพผูเ้ รียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้นฐาน (O-NET)
นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการและทักษะอาชีพ

อ่านสร้างสุขสนุกในการอ่าน ส่งเสริมภาษาพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
รวมงบประมาณ

2562

งบประมาณ (บาท)
2563
2564

2565

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

0.1080

0.1080

0.1080

0.1080 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

5.0869
1.0861
2.3680
1.7980
5.1200
59.9000
7.2716
0.9978
2.6562
10.5880
1.3288

5.0869
1.0861
2.3680
1.7980
6.1440
151.3500
7.2716
0.9978
2.6562
10.5880
1.4288

5.0869
1.0861
2.3680
1.7980
7.3736
11.0900
7.2716
0.9978
2.6562
10.5880
1.5288

5.0869 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
1.0861 สานักพุทธศาสนา
2.3680 สพม.8
1.7980 สพม.8
8.8487 ศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบุรี
312.8500 ศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบุรี
7.2716 สพป.กจ.1-4, สพม.8
0.9978 สพป.กจ.1-4, สพม.8
2.6562 สพป.กจ.1-4, สพม.8
10.5880 สพป.กจ.1-4, สพม.8
1.6288 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

3.3600
3.3600
3.3600
3.3600 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2.3500
2.4500
2.5500
2.6500 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
0.3000
0.4000
0.5000
0.6000 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
0.0060
0.0060
0.0060
0.0060 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
0.0260
0.0260
0.0260
0.0260 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
0.4000
0.4000
0.4000
0.4000 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
4.7300
5.0000
5.0000
5.0000 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
5.0869
3.8500
3.8500
3.0000 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
2.1700
1.0000
1.0000
1.0000 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
178.4706 269.7807 131.8244 435.3974
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

โครงการ

สรุปโครงการ/งบประมาณ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2562 - 2565) ของจังหวัดกาญจนบุรี
แผนงานพื้นฐาน
ที่

โครงการ

2565

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

1.1800
1.7200
1.2500
0.0550
0.8150
5.0200

1.1800
1.7200
1.2600
0.0550
0.8150
5.0300

1.1800
1.7200
1.2700
0.0550
0.8150
5.0400

1.1800 สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
1.7200 สพป.กจ.1-4, สพม.8
1.2800 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
0.0550 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
0.8150 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
5.0500

0.6620
2.4508
0.4050
1.7592
155.2071
0.0904
0.0040
0.2260
20.1350
3.0000
0.1159
0.2707
0.0675

0.6620
2.4508
0.4050
1.9392
0.0000
0.0541
0.0178
0.2260
0.0000
3.0000
0.1159
0.2707
0.0675

0.6620
2.4508
0.4050
2.1192
0.0000
0.0000
0.0040
0.2260
0.0000
3.0000
0.1159
0.2707
0.0675

0.6620 สพป.กจ.1-4, สพม.8
2.4508 สพป.กจ.1-4, สพม.8
0.4050 สพป.กจ.1-4, สพม.8
2.2992 สอศ.
0.0000 สอศ.
0.0000 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
0.0178 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
0.2260 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
0.0000 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
3.0000 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
0.1159 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
0.2707 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
0.0675 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

1.2921
185.6857

1.2921
10.5011

1.2921
10.6132

1.2921 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
10.8070
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เชือ่ มโยง "Thailand 4.0"
61 บริการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
62 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง
63 พัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดาริ
64 สร้างอาชีพนักเรียนพิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
65 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด “รู้งานสืบสานพระราชดาริ”
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
66 การพัฒนาความเข็มแข็งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
67 พัฒนาการบริการจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็กสูโ่ รงเรียน
68 ชุพัมฒชน
นาข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
69 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
70 จัดหาครุภณ
ั ฑ์ และปรับปรุงห้องปฎิบตั กิ ารเรียนการสอน
71 พัฒนาคุณภาพผูต้ รวจสอบภายในภาครัฐ
72 ตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษา
73 การวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
74 ก่อสร้างอาคารสนง.ศธจ.กจ.
75 บริหารจัดการสานักงาน
76 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนง.ฯ
77 พัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
78 อบรมระบบสารสนเทศและการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนใน
โรงเรียนเอกชน
79 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขององค์คณะบุคคล
รวมงบประมาณ

2562

งบประมาณ (บาท)
2563
2564

สรุปโครงการ/งบประมาณ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2562 - 2565) ของจังหวัดกาญจนบุรี
แผนงานพื้นฐาน
ที่

โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นทีช่ ายแดน
80 พัฒนาหลักสูตรอาเซียน และการศึกษาอาชีพในโรงเรียนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
81 สร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทัง้ สิน้

2562

งบประมาณ (บาท)
2563
2564

2565

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

2.5020

2.5020

2.5020

2.5020 สพม.8

0.8400

0.9000

0.9500

1.0000 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

3.3420
3.4020
3.4520
3.5020
416.0566 325.2257 188.8951 493.6837
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สรุปโครงการ/งบประมาณ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2562 - 2565) ของจังหวัดกาญจนบุรี
แผนงานบูรณาการ
ที่
1
2
3

โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง สงบสุขของสังคมและพื้นทีช่ ายแดน
พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทยในสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
แข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี
ส่งเสริม พัฒนา การจัดการศึกษา โดยการนา PLC มาใช้ในกระบวนการขับเคลือ่ นโรงเรียนคุณธรรมสู่
ความยัง่ ยืน
รวมงบประมาณ

2565

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

6.8250
1.5410

6.8250
1.5410

6.8250
1.5410

6.8250 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
1.5410 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
0.5652 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
8.9312

0.5652

0.5652

0.5652

8.9312

8.9312

8.9312

2.2846
14.4042
1.2000
8.1430
1.8288

2.2846
2.1542
1.3000
1.430
1.8288

2.2846
2.1542
1.4000
1.430
1.8288

0.2082

0.2082

0.2082

28.0688

5.6216

5.7216

2.2846 สพม.8
2.1542 สพม.8
1.5000 สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
1.430 สพม.8
1.8288 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
0.2082 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
5.8216

4.3020
1.3550
1.0000
4.0000
0.2500
4.0000
15.0000
0.2500
2.7500
1.1000

0.3234
1.5000
1.0000
4.0000
0.2500
4.0000
15.0000
0.2500
2.7500
1.1000

0.3234
1.6000
1.0000
4.0000
0.2500
4.0000
15.0000
0.2500
2.7500
1.1000

0.3234 สพม.8
1.7000 สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
0.0000 เทศบาลกาญจนบุรี
0.0000 เทศบาลกาญจนบุรี
0.0000 เทศบาลกาญจนบุรี
0.0000 เทศบาลกาญจนบุรี
0.0000 เทศบาลกาญจนบุรี
0.0000 เทศบาลกาญจนบุรี
0.0000 เทศบาลกาญจนบุรี
1.1000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจยั และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4 พัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
5 พัฒนาเครือข่ายทักษะอาชีพ 4.0
6 การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา
7 คนดีศรีเมืองกาญจน์
8 การพัฒนาครู อาจารย์ในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาที่ขProvincial
าดแคลนตามเป้
าหมายยุ4.0ทธศาสตร์
กลุม่ ออุนการศึ
ตสาหกรรมหลั
Education
Awards 10
ขับเคลื
กษาสูก่ ารพักฒนา อาชีพที่ยงั่ ยืน
9 Kanchanaburi
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
10 สร้างเครือข่ายคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษาเพื่อความเท่าเทียม
11 การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
12 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
14 การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
15 เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาตัง้ แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
17 เงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน่ (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียน
18 ยากจน)
การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)
19 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีดา้ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2562

งบประมาณ (บาท)
2563
2564

สรุปโครงการ/งบประมาณ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2562 - 2565) ของจังหวัดกาญจนบุรี
แผนงานบูรณาการ
ที่

โครงการ

0.4986
0.2500
1.2000
35.9556

0.3000
0.2500
1.2500
31.9734

0.3000
0.3000
1.2500
32.1234

0.1748
1.6500
1.8248

0.1748
1.6500
1.8248

0.1748
1.6500
1.8248

14.5836
1.2000
0.9000
2.1066
0.7587
15.0000
1.3000
5.0000
2.3130
3.6000
0.1348
46.8967
121.6771

0.5836
1.3000
1.0000
2.1066
0.7587
10.0000
1.4000
5.0000
2.5440
3.6000
0.1348
23.4277
71.7787

0.5836
1.4000
1.1000
2.1066
0.7587
10.0000
1.5000
5.0000
2.7980
3.6000
0.1348
23.9817
72.5827

2565

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

0.4000 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
0.3000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.2500 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5.0734
0.1748 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.6500 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1.8248
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
20 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สูช่ ุมชนแห่งการเรียนรู้ กาญจนบุรี
21 ส่4.0
งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตารวจตะเวนชายแดน
22 ครูฝึกสอนสหกิจชายแดนและค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะทางวิชาการ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เชือ่ มโยง "Thailand 4.0"
23 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจาก
งกาเนิกดต์ชุใช้มสชนารปราบศัตรูพืชทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดกาญจนบุรี
24 แหล่
การประยุ
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นทีช่ ายแดน
25 ศูนย์ภาษาอาเซียนในสถานศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
26 ฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสือ่ สารรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
27 อบรมนักประชาสัมพันธ์ท้องถิน่
28 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนเพื่อการสือ่ สาร
29 การส่งเสริมการศึกษาแบบบูรณาการแก่โรงเรียนแนวชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย
แนวทางสะเต็
มศึกรษาและความฉลาดในด้
าง ๆ (STEM+Q)
30 การจั
ดกิจกรรมบู
ณาการการพัฒนาอาชีพานต่
เกษตรกรตามปรั
ชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
้นที่ชายแดน
31 ในเขตพื
อบรมประชาสั
มพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การศึกษาการเกษตรและการค้าผ่านแดน
่เขตเศรษฐกิ
จ
32 ก่ในพื
อสร้้นาทีงสนามกี
ฬาภายในโรงเรี
ยนวัดพุน้าร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1)
33 ฝึกอบรมอาชีพสาหรับประชาชนพื้นที่ชายแดน
34 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตพืน้ ที่เศรษฐกิจพิเศษ
35 ชายแดน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณทัง้ สิน้

2562

งบประมาณ (บาท)
2563
2564

0.5836 สพม.8
1.5000 สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
1.2000 สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
2.1066 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
0.7587 มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยเขตกาญจนบุรี
5.0000 สถาบันศรัทธาภัฎ มรภ.กาญจนบุรี
1.6000 สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
5.0000 อบต.บ้านเก่า
3.0780 ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรง
” กษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
3.6000 พระคุ
สานักณงานศึ
0.1348 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
19.5617
41.2127

แผนงานพื้นฐาน

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

แผนงานพืน้ ฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คง สงบสุขของสังคมและพืน้ ทีช่ ายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

1. เพือ่ เสริมสร้างค่าทีน่ ิยมหลัก
12 ประการ คุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เพือ่ ส่งเสริมเรียนรู้
พระพุทธศาสนา จิตอาสา
จิตสาธาณะของนักเรียน
3. เพือ่ ความร่วมมือระหว่างพระ
ครู ผูป้ กครอง สร้างระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
4. เพือ่ ส่งเสริมการทาความดี
ผ่านค่ายเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

เป้าหมายโครงการ
(4)
เชิงปริมาณ
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู
และ/หรือผูร้ บั ผิดชอบงาน
คุณธรรม จริยธรรม ของ
โรงเรียนในสังกัด
2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
3. นักเรียนแกนนาจาก
โรงเรียนในสังกัด
เชิงคุณภาพ
ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อน
สามารถนาเค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มาปรับ
ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาได้

ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
(5)
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทีเ่ ข้ารับการ
อบรมค่ายฯ ตามค่านิยม
หลักของคนดไทย 12
ประการ ร้อยละ 100
2. ผูบ้ ริหารโรงเรียนและ
ครูผสู้ อน นาค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
มาปรับใช้ในการเรียน
การสอนได้ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรูต้ าม
ค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ และนาไปใช้
ประโยชน์ในชีวติ ประจาได้
2. ผูบ้ ริหารโรงเรียนและ
ครูผสู้ อน นาค่านริยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มา
ปรับใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน คุณธรรม จริยธรรม

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(7)
(8)
1.9451 1.9451 7.7804
1
สพป.กจ 1-4
1
1

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
1.9451

1.9451
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1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
1) ประชุมคณะกรรมการและ
คณะทางานเพือ่ วางแผนเตรียม
ความพร้อมในการดาเนินงาน
2) อบรมเชิงปฎิบัติการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับผูบ้ ริหารและครู
3) อบรมค่ายเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
นักเรียนที่
เป็นแกนนา

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คง สงบสุขของสังคมและพืน้ ทีช่ ายแดน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
(5)

2. โครงการ พัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธ
1) กิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม
2) กิจกรรมพัฒนาสิง่ แวดล้อม
และแหล่งเรียนรูส้ วู่ ถิ ีพุทธ
3) กิจกรรมบันทึกความดีมี
คุณธรรม
4) กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์
นัง่ สมาธิหลังเลิกเรียน
5) กิจกรรมอบรมประจา
สัปดาห์
6) กิจกรรมทาบุญตักบาตร
ฟังธรรมในวันธรรมสวนะ
7) กิจกรรมอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ไทย
8) กิจกรรมวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

1 เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนโดยใช้
หลักไตรสิกขา
2 เพือ่ ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ในวันสาคัญทางศาสนาและ
วันสาคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ถูกต้อง
3 เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียน
มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ทางานเป็นกลุม่ ได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีศีลธรรม
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม มี
จิตสานึกและความภาคภูมิใจใน
ความ
เป็นไทย ยึดมัน่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.นักเรียนทีบ่ กพร่องทางการ
ได้ยินทุกระดับชัน้ 64 คน
2.นักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญาทุกระดับชัน้
120 คน

1.ร้อยละ 80 นักเรียนโดย
ใช้หลักไตรสิกขา
2. ร้อยละ 80 นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมในวันสาคัญ
ทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
3. ร้อยละ 80 นักเรียน มีจิต
สาธารณะ มีระเบียบวินัย
คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
สามารถทางานเป็นกลุม่ ได้
อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม มีจิตสานึกและ
ความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย ยึดมัน่ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
0.0050 0.0050 0.0200
2
สศศ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
0.0050

0.0050

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

5

1,2
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คง สงบสุขของสังคมและพืน้ ทีช่ ายแดน

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
(5)

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นไทย

1.เพือ่ ให้นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยม
ทีพ่ ึงประสงค์
2.เพือ่ ให้นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้ ้วยตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ ง
3.เพือ่ ให้นักเรียนมีจิตสานึกของ
ความเป็นไทย เทิดทูนสถาบัน
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์

1. นักเรียนทีบ่ กพร่อง
ทางการได้ยินทุกระดับชัน้
64 คน
2. นักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญาทุกระดับชัน้
120 คน

1ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
3.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีจิตสานึกของความเป็นไท
เทิดทูนสถาบันชาติศาสนา
และพระมหากษัตริย์

0.0700

0.0700

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
0.0700 0.0700 0.2800
2
สศศ.

4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
แก่ครูผสู้ อน

1. เพือ่ ให้ครูมีความรู้ ความ
ครู 30 คน
เข้าใจหลักธรรมของศาสนา
ทีต่ นนับถือ
2.เพือ่ ให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
อย่างเหมาะสม
3.เพือ่ ให้ครูสามารถนาความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน

เชิงปริมาณ
ครู 30 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม
2 ครูมีจิต วิญญาณของความ
เป็นครูตงั้ ใจอบรมสัง่ สอน
ศิษย์
3 ครูประพฤติ ปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

0.0700

0.0700

0.0700 0.0700 0.2000

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

2

5

2
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5

2

สศศ.

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คง สงบสุขของสังคมและพืน้ ทีช่ ายแดน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

5. โครงการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวัด
1) อบรม
คณะกรรมการประสานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

1.เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทัง้ สร้างเจตคติ มีจิต
อาสาป้องกันและช่วยเหลือ

เชิงปริมาณ
1.คณะกรรมการตามคาสัง่
กระทรวงศึกษาธิการ ที่
969/2560 สัง่ ณ วันที่ 22
มิถุนายน 2560 (20 คน)
2.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการทุก
หน่วยงานการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1.คณะกรรมการตามคาสัง่
กระทรวงศึกษาธิการ ที่
969/2560 สัง่ ณ วันที่ 22
มิถุนายน 2560 ( 20 คน)
2.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถ
คุม้ ครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน นักศึกษา ได้
ทันท่วงที

2) อบรมตัวแทนผูท้ ไี่ ด้รบั
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
2.เพือ่ ให้ผผู้ ่านการอบรม มีบัตร
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ ประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา สามารถเข้าช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนได้ทันที และทุกเวลา
3.เพือ่ ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความตระหนัก
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะใน
การปกป้องคุม้ ครองและมีทักษะ
ในการเข้าถึงดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทีม่ ีปัญหาในด้านต่าง ๆ
ด้วยรูปแบบและวิธกี ารที่
หลากหลาย

ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
(5)
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกหน่วยงาน
การศึกษาหรือผูท้ ไี่ ด้รบั
มอบหมายสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผูผ้ ่านการ
อบรมสามารถนาความรู้
ทักษะ ไปขยายผลให้ผทู้ ี่
เกีย่ วข้องทราบ

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
0.4200 0.4200 1.6800
2
ศธจ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
0.4200

0.4200

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

1,3

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คง สงบสุขของสังคมและพืน้ ทีช่ ายแดน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
(5)

6. โครงการผลผลิตที่ 4 :
ผูร้ บั บริการการศึกษานอกระบบ
1) กิจกรรมหลักจัดการศึกษา
นอกระบบ
. - การศึกษาเพือ่ พัฒนา
ทักษะชีวติ
- การศึกษาเพือ่ พัฒนา
สังคมและชุมชน
- กาเรรียนรูห้ ลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการจัดการศึกษาเพือ่
ชุมชุนในเขตภูเขา (ศศช.)

1. ส่งเสริมให้กลุม่ เป้าหมายได้
เรียนรูเ้ กีย่ วกับการศึกษาเพือ่
การพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะ
ชีวติ และพัฒนาสังคมและชุมชน
2. ให้กลุม่ เป้าหมายได้เห็น
ช่องทางการประกอบอาชีพหรือ
การต่อยอดอาชีพเดิมให้พัฒนา
สามารถพีง่ พาตนเองได้
3. ให้กลุม่ เป้าหมายดารงชีวติ อยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข
สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการศึกษาต่อเนือ่ ง มี
เป้าหมายเพือ่ ให้ประชาชน
ได้พัฒนาความรู้
ความสามารถ และทักษะใน
การประกอบอาชีพ มีการใช้
ความรูจ้ ากภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม มี
ทักษะชีวติ ทีจ่ าเป็นสาหรับ
การดารงชีวติ ในสังคมปัจจุบัน
รวมทัง้ มุง่ ใช้กระบวนการ
ศึกษาเป็นเครือ่ งมือในการ
พัฒนาสังคมและชุมชนให้
พึง่ ตนเองได้ตามหลักปรัชญา
คิดเป็น และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. ประชาชนสามารถพัฒนา
อาชีพ พัฒนาทักษะชีวติ
และพัฒนาสังคมและชุมชน
2. ประชาชนเห็นช่องทาง
การประกอบอาชีพหรือการ
ต่อยอดอาชีพเดิมให้พัฒนา
สามารถพีง่ พาตนเองได้
3. ประชาชนสามารถ
ดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมี
ความสุข สอดคล้องตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
4.4300 4.4300 17.7200
2
กศน.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
4.4300

4.4300

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

2,3,4

1,5
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คง สงบสุขของสังคมและพืน้ ทีช่ ายแดน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

7. โครงการศิลปหัตถกรรม
นักเรียน และเยาวชนจังหวัด
กาญจนบุรี
1) จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ด้านศิลปหัตถกรรมและอาชีพ
ระดับกลุม่ เครือข่าย
2) จัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
3) เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก
4) เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับประเทศ

1. พือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถทีเ่ ป็นเลิศ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาชีพ
สุนทรียด้านดนตรี นาฏศิลป์
ศิลปะการแสดงและสิง่ ประดิษฐ์
2. เพือ่ คัดเลือกนักเรียนทีไ่ ด้รบั
รางวัลชนะเลิศ ของแต่ละ
กิจกรรม เป็นตัวแทนเขตฯ ไป
เข้าร่วมกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
กลางและภาคตะวันออก และ
ระดับประเทศ
3. เพือ่ ให้นักเรียน-ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และนาเสนอ
ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน

เป้าหมายโครงการ
(4)
เชิงปริมาณ
นักเรียน-ครู-ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สพป.กจ.
เขต 1-4 และ สพม.8 ใน
สังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ
ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ เห็น
คุณค่าและเกิดความ
ภาคภูมิใจ รักและหวงแหน
ในมรดกทางวัฒนธรรม
2. นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความสามารถของตน ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นการสร้างภูมิคมุ้ กัน
ภัยจากยาเสพติด

ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
(5)
เชิงปริมาณ
นักเรียน-ครู-ผูบ้ ริหาร
โรงเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา ของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทุก
สังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ร้อยละ 80 ได้รบั
การพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการ วิชาชีพ ดนตรี
นาฏศิลป์ ศิลปะ มีคุณค่า
และเกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รักและ
หวงแหนในมรดกทาง
วัฒนธรรมของไทย

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(7)
(8)
3.0000 3.0000 12.0000
1
สพป.กจ. 1-4
2
2
และสพม.8

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
3.0000

3.0000
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คง สงบสุขของสังคมและพืน้ ทีช่ ายแดน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
(5)

8. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
การดาเนินงานสภานักเรียน
1) จัดอบรมค่ายสภานักเรียน
หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
2) จัดอบรมให้ความรูก้ าร
ดาเนินงานสภานักเรียนใน
โรงเรียนให้กับผูร้ บั ผิดชอบ 2 รุน่

1. เพือ่ ส่งเสริมการจัดตัง้ สภา
นักเรียนให้มีความเข้มแข็ง
รวมตัวจัดกิจกรรมเครือข่าย
2. เพือ่ ให้สภานักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับปัญหา
ความต้องการ ข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขในการพัฒนา
เหมาะสมกับสภาพสังคมท้องถิน่
3. เพือ่ เป็นการปลูกฝังวิถี
ประชาธิปไตยให้ ดาเนินงาน
ตามหลักธรรมภิบาล อันเป็นวิถี
ชีวติ ทีร่ ฐั ธรรมนูญ
4. นักเรียนมีความคุน้ เคยกับ
สังคมธรรมาภิบาลสร้างและ
เคารพกลไกกติกาการ มีส่วนร่วม
ในการบริหารอย่างมีคุณค่าและ
สร้างสรรค์สังคมในอนาคต
5. สร้างเครือข่ายในการทางาน
ของคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากับ
องค์กรอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง

เชิงปริมาณ
1. ประธานสภานักเรียนและ
เลขานุการสภานักเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
2. ครูผรู้ บั ผิดชอบงาน
สภานักเรียน โรงเรียน
ขยายโอกาสในสังกัด
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
และมีพฤติกรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และคุณธรรมอืน่ ๆ ดีขนึ้

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของสภา
นักเรียนทีไ่ ด้แลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละเกิดองค์ความรู้
จากประสบการณ์จริง
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมและมี
พฤติกรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และคุณธรรม
อืน่ ๆ ดีขนึ้

3) สรุปผลการดาเนินงาน

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(7)
(8)
0.6220 0.6220 2.4880
1
สพป.กจ. 1-4
2
2
และสพม.8

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
0.6220

0.6220
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 จัดการศึกษาเพือ่ ความมัน่ คง สงบสุขของสังคมและพืน้ ทีช่ ายแดน

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
(5)

9. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ 1. เพือ่ ให้นักเรียนมีทักษะในการ
ดาเนินชีวติ ประจาวันและทักษะ
อาชีพ
2. เพือ่ สร้างความพึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ ีต่อการอยูห่ อนอน
3. เพือ่ ให้หอนอนมีสภาพ
แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการดารงชีวติ

1. นักเรียนทีบ่ กพร่อง
ทางการได้ยินทุกระดับชัน้
64 คน
2. นักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญาทุกระดับชัน้
120 คน

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีทักษะในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน และทักษะ
อาชีพ
2. ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของโครงการ
3. ร้อยละ 80 ของ
หอนอนได้รบั การพัฒนา
สภาพแวดล้อม

0.1000

0.1000

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
0.1000 0.1000 0.4000
2
สศศ

10. โครงการลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาดมีคุณธรรม มีระเบียบ
วินัย และห่างไกลยาเสพติด

เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผูบ้ ังคับบัญชา
ลูกเสือ-เนตรนารีและ
บุคลากรทางการลูกเสือ
1,400 คน
เชิงคุณภาพ
1.แสดงความจงรักภักดี
ความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณและความสามัคคี
ของลูกเสือ
2. ปรับตัวเข้ากับสังคมต่าง ๆ
ได้ และนาประสบการณ์ไป
ปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
3.มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย
4. ห่างไกลยาเสพติด

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาดกาชาด
มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย
มีจิตอาสา
ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด
เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
สามารถนาสิง่ ทีไ่ ด้รบั จาก
การพัฒนาตนเอง มาปรับใช้
ในชีวติ ประจาวันได้อย่างมี
ความสุข และทาประโยชน์
ต่อสังคม

0.9430

0.9430

0.9430 0.9430 3.7720

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

1 เพือ่ ให้ลูกเสือ เนตรนารี
ผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือและ
บุคลากรทางการลูกเสือได้
ปฏิบัติตามกฎและคาปฏิญาณตน
1) อบรมแกนนาลูกเสือฯ มี 2 เพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
คุณธรรมห่างไกลยาเสพติด
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
2) หลักลูกเสือฯ และ
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยผูบ้ ังคับบัญชาฯ เฉลิมพระเกียรติ วรางกูร องค์ประมุขของ
รัชกาลที่ 10
คณะลูกเสือแห่งชาติ
3) ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 3 เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
และบาเพ็ญประโยชน์
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ
4) กากับติดตามการ
ยาเสพติด มีทักษะในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยา
การศึกษาในสังกัดกระทรวง
เสพติดและร่วมกันต้านภัยยา
ศึกษาธิการทีเ่ กีย่ วกับการ
เสพติด
ดาเนินงานในกลุม่ ลูกเสือ ยุว
4 ลูกเสือฯ มีคุณธรรม มี
กาชาดและกิจการนักเรียน
ระเบียบวินัย มีจิตอาสาและรูจ้ ัก
บาเพ็ญประโยชน์

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม

2

ศธจ.กจ.2

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

5

2,3

1,3

1
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เป้าหมายโครงการ
(4)

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

แผนงานพื้นฐาน

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

11. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
1) 1 อาเภอ 1 อาชีพ
(รายอาเภอ)
2) พัฒนาอาชีพ
3) ช่างพื้นฐาน

1. เพื่อจัดสอนอาชีพให้แก่
ประชาชนที่ต้องการเข้าสู่อาชีพ
ใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม
ให้มีงานทามีรายได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้าน
อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ
3. เพื่อนาความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในการเรียนรูอ้ าชีพ
ไปใช้เทียบระดับการศึกษาและ
เทียบโอนความรูแ้ ละประสบการณ์
เข้าสู่หลักสูตร กศน.

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
อาชีพใหม่ พัฒนาต่อยอด
อาชีพเดิม เพิ่มทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ มีรายได้
มีงานทา มีความมั่นคง ยั่งยืน
สามารถนาความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ไปใช้เทียบ
ระดับการศึกษา เทียบโอน
ความรูแ้ ละประสบการณ์เข้า
สู่หลักสูตรขั้นพื้นฐาน กศน.
ได้

1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพ
มีงานทา มีรายได้ที่มั่นคง
2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษา

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
7.8474 31.3896
2
กศน.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
7.8474

7.8474

7.8474

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

2,3,4

1,5
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
12. โครงการเสริมสร้าง
นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์
คนรุน่ ใหม่

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
จานวนนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ส่งเข้าประกวด
ไม่ต่ากว่า 250 ชิ้นงาน
เชิงคุณภาพ
มีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เข้า
ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุน่ ใหม่ระดับ อศจ.
กาญจนบุรีที่มีประสิทธิภาพ
ใช้งานได้ ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ
จานวนผลงาน สิ่งประดิษฐ์
ที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ
ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุน่ ใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
กาญจนบุรี
ไม่น้อยกว่า 250 ผลงาน
เชิงคุณภาพ
1. มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้
คุณภาพและสามารถใช้งาน
ได้จริงตามวัตถุประสงค์
2. มีนักวิจัยนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่
มีคุณภาพ

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
13.482
1
วท.กจ.
วอศ.กจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
2.7000 3.1050

3.5707

4.1063

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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1. เพื่อสร้างนักศึกษา ให้เป็น
นักคิด นักประดิษฐ์ นักวิจัย
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
2. เพื่อให้รแู้ ละเข้าใจกระบวน
ทัศน์การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
อาชีวศึกษา
3. เพื่อให้นาผลงานสิ่งประดิษฐ์
ของคนรุน่ ใหม่ของสถานศึกษา
เข้าร่วมประกวดและคัดเลือก
ผลงานที่ได้มาตรฐาน
4. เพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์
ที่เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด
ให้มีมาตรฐานตามข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
13. โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัน
เรียนและวัยทางานตามความถนัด
และความสนใจ
2. เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในการเข้าสู่หลักสูตร
อาชีวศึกษา
3. เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับผู้เรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่
มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไป
กับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)

เชิงปริมาณ
1. หลักสูตรทวิศึกษา ตาม
ประเภทวิชาชีพ 20 โรงเรียน
ช่างอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
คหกรรม เกษตรกรรม
การโรงแรม/การท่องเที่ยว
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนและนักเรียนที่เข้า
โครงการเรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา) ทุก
ระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชา
และสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นผู้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มี
สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป และมี
สมรรถนะวิชาชีพ

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 70 ของ
เป้าหมาย ตามประเภท
วิชาชีพที่เปิดสอนหลักสูตร
เรียนร่วมหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา)
2. ร้อยละ 70 ของนักเรียนที่
เข้าโครงการเรียนร่วมฯ (ทวิ
ศึกษา) ได้รับคุณวุฒิ
2 ระบบ
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เรียนวิชาชีพตาม
ความต้องการและความสนใจ
2. นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
และสายอาชีพ

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
3.9800
1
วท.กจ.
วอศ.กจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.
วษท.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
0.6800

1.0000

1.1000

1.2000

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนนักศึกษาได้รับ
ความรู้ มีทักษะและ
ประสบการณ์ด้านให้บริการ
ซ่อมสาขางานยานยนต์
2. นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติ
ตามกฎหมายวินัยจราจร
100 คน
3. ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจเช็ครถ 200 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ด้านการ
ให้บริการซ่อม
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการ

เชิงปริมาณ
1. ผู้รับบริการ ตววจเช็ครถ
200 คน
2. นักเรียน นักศึกษาใน
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี เข้ารับการอบรม
และรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนภาย
สถานศึกษา ช่วงเทศกาลวัน
ปีใหม่และวันสงกรานต์
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน ปฏิบัติตาม
กฏหมายและวินัยจราจร
2. ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการได้รับบริการ

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
0.8000
1
วท.กจ.
วก.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
0.2000

0.2000

0.2000

0.2000

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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14. โครงการอาชีวอาสาเทศกาล 1. เพื่อจัดเตรียมเครือ่ งมือ
ปีใหม่และสงกรานต์
อุปกรณ์ประจาศูนย์พร้อมอะไหล่
2. เพื่อจัดเตรียมบุคลากร
นักเรียนนักศึกษาที่มีความรูท้ ักษะ
และประสบการณ์
ด้านการซ่อม
3. เพื่อเป็นการบริการประชาชนที่
สัญจรช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และ
วันสงกรานต์ ปี 2562
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ตรวจดูแล กากับและ
กวดขันนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับ
การใช้รถจักรยานยนต์และปฏิบัติ
ตามกฏหมายวินัยจราจร

เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

15. โครงการสร้างโอกาสทาง
1. เพื่อให้เด็กพิการในเขตจังหวัด
การศึกษาสายอาชีพแก่เด็กพิการ กาญจนบุรีได้รับโอกาสในการฝึก
ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
อบรมวิชาชีพ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เด็กพิการในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายโครงการ
(4)

เชิงปริมาณ
เด็กพิการร้อยละ 100 คน
ของเป้าหมายได้รับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
เด็กพิการที่ได้รับการ
ฝึกอบรมจบหลักสูตรอบรม
วิชาชีพ

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
1.4453 5.1812
1
วช.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
1.1435

1.2453

1.3453

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3
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เชิงปริมาณ
เด็กพิการ จานวน 100 คน
ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
1. เด็กพิการที่ได้รับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพสามารถนา
ความรูไ้ ปประกอบอาชีพ
สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
2. เด็กพิการได้รับโอกาสทาง
การศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ
ที่ตรงตามความต้องการของ
ตนเอง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เชิงปริมาณ
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 1,200 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับ
การฝึกทักษะอาชีพด้านอื่น
ตามความต้องการ เพื่อให้ มี
สมรรถนะที่เข้มข้นและ
สามารถต่อยอดการฝึกอาชีพ
ด้านอื่น ๆ ได้
2. ประชาชนทั่วไป อาทิ
ผู้ว่างงาน ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานและมีความ
เชี่ยวชาญมากขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ
ตามความต้องการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา หรือ
ประชาชนทั่วไป มีทักษะ
ด้านอาชีพที่มีมาตรฐานใน
การปฎิบัติงาน ตามความ
ต้องการของสถาน
ประกอบการ

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
2.4000 9.0600
1
วท.กจ.
วอศ.กจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.
วกษ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
2.1600

2.2000

2.3000

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3
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16. โครงการฝึกอบรมและพัฒนา 1. ยกระดับคุณภาพประชาชนให้
วิชาชีพระยะสั้น
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
2. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการพัฒนากาลังคนสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ Growth
Engine, Thailand 4.0 และ
Super Clusters
3. เตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาและ
ประชาชนที่มีแนวโน้มจะว่างงาน
หรือต้องการเป็นสาขาอาชีพตาม
ความต้องการตลาดแรงงาน

เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
17. โครงการอาชีวะพัฒนา

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

1. เพื่อช่วยเหลือให้บริการสร้าง
ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษา
และให้บริการ โรงเรียน วัด ชุมชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อพัฒนาฝีมือให้ผู้เรียน
อาชีวศึกษาได้พัฒนาฝีมือใน
สภาพการปฏิบัติงานจริง
3. เพื่อฝึกจิตอาสา การทางาน
ส่วนร่วม มีจิตเมตตาและเช่วย
เหลือผู้อื่นให้เป็นกาลังที่สาคัญใน
การพัฒนาประเทศ

เชิงปริมาณ
โรงเรียน วัด ชุมชนเขตพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียน วัด ชุมชนในเขต
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับ
การซ่อม บารุง ปรับปรุง
ดูแลรักษา
ให้มีสภาพที่ดี
2. ผู้เรียนอาชีวศึกษามี
โอกาสทางการศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติงานจริงและตรงสาขา
วิชาชีพที่เรียน
3. ครู ผู้เรียน ชุมชน
มีส่วนร่วมทาให้เกิดการ
พัฒนาตนเองและจิตสานึกที่
ดีในการอยู่ร่วมกัน

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
ได้รับการซ่อมบารุง ปรับปรุง
ดูแลรักษาให้มีสภาพดี
เชิงคุณภาพ
ครู ผู้เรียน ชุม มีส่วนร่วมทา
ให้เกิดความพัฒนาตนเอง
และมีจิตสานึกที่ดีในการอยู่
ร่วมกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อ
ผู้อื่น

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
2.2700 8.5700
1
วท.กจ.
วอศ.กจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.
วกษ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
1.5500

2.2500

2.5000

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

18. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 1. เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพและเพิ่ม
แบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส ศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้
การสร้างงาน สร้างอาชีพสร้าง
ความสามารถนาไปประกอบ
รายได้ประชาชน
อาชีพได้
2. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น มีผลทาให้ค่า GDP
ของประเทศอย่างมีนัยยะ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
อบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่
เยาวชนนอกระบบการศึกษา
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้มี
ความต้องการพิเศษ ผู้ตกงาน
ผู้ว่างงงานไม่มีงานทา ผู้
ต้องการพัฒนาอาชีพ 105 คน
เชิงคุณภาพ
เยาวชนนอกระบบ
การศึกษา ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ ผู้มีความต้องการ
พิเศษ ผู้ตกงาน ผู้ว่างงานไม่มี
งานทา ผู้ต้องการพัฒนา
อาชีพ ที่เข้ารับการอบรม
อาชาชีพระยสั้น มีความรู้
และทักษะด้านวิชาชีพมากขึ้น

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้มี
ความต้องการพิเศษ ผู้ตก
งานไม่มีงานทา ผู้ต้องการ
พัฒนาอาชีพ ได้รับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้มี
ความต้องการพิเศษ ผู้ตก
งานไม่มีงานทา ผู้ต้องการ
พัฒนาอาชีพ จบหลักสูตร
ฝึกอบรมวิชาชีพ

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
0.2000 0.5350
1
วอศ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
0.0850

0.1000

0.1500

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

19. โครงการพัฒนารูปแบบและ 1. เพื่อสร้างโอกาส และพัฒนา
ยกระดับคุณาพศูนย์ซ่อมสร้าง อาชีพให้กับประชาชนในจังหวัด
เพื่อชุมชน Fix it Center
กาญจนบุรี
2. เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา มี
จิตอาสา สามารถใช้ทักษะด้าน
วิชาชีพให้บริการแก่ชุมชน สังคม
3. เพื่อช่วยลดรายจ่ายและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมศูนย์ซ่อม
สร้างเพื่อชุมชน 13 ศูนย์
2. นักเรียน นักศึกษามีจิต
อาสาสามารถใช้ทักษะด้าน
วิชาชีพ ให้บริการชุมชน
สังคม 1,430 คน
3. ประชาชนเข้ารับการ
บริการ 2,600 คน
4. ประชาชนเข้ารับการ
ฝึกอบรมอาชีพ 1,300 คน
5. ประชาชนเข้ารับการ
ฝึกอบรมช่างชุมชน 65 คน
เชิงคุณภาพ
ดาเนินการตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชุน Fix it Center 4.0
และได้รับการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระดับดีขึ้นไป

เชิงปริมาณ
1. ประชาชนร้อยละ 80
สามารถพัฒนาความรูแ้ ละ
นาไปสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
2. ครู นักเรียน นักศึกษา
1,430 คน สามารถใช้ทักษะ
วิชาชีพให้บริการแก่ชุมชน
สังคม
3. ประชาชนร้อยละ 80
สามารถลดรายจ่ายและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
4.5000 15.2500
1
วท.กจ.
วอศ.กจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.
วกษ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
3.2500

3.5000

4.0000

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี
ที3่ ในจังหวัดกาญจนบุรี
จานวน 8,928 คน
2. จานวนกิจกรรมภายใต้
โครงการสร้างประสบการณ์
อาชีพของนักเรียนชั้นใธยม
ศึกษาปีที่ 3 อย่างน้อย 2
กิจกรรม ในการฝึก
ประสบการณ์อาชีพ
อย่างน้อย 15 วัน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เกิดความตระหนัก
รับรูเ้ กี่ยวกับประสบการณ์
อาชีพ และนามาประยุกต์ใช้
ในการดารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
ร้อยละจานวนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
จังหวัดกาญจนบุรีที่เข้าร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ร้อยละนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดความ
ตระหนัก รับรูเ้ กี่ยวกับ
ประสบการณ์อาชีพ และ
นามาประยุกต์ใช้ในการ
ดารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
0.1860 0.7440
2
ศธจ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
0.1860

0.1860

0.1860

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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20. โครงการ สร้างประสบการณ์ 1. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมี
อาชีพ (Work Experience)
ทรรศนะ มุมมอง และทักษะด้าน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาชีพในสถานประกอบการ
หน่วยงาน แหล่งงาน และศูนย์
การเรียนรูด้ ้านอาชีพ โดย
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
ทักษะการทางานเบื้องต้น การ
เรียนรู้ และเข้าใจสภาพการ
ทางานในโลกอาชีพจริง
2. สร้างความเข้าใจ สร้าง
ประสบการณ์อาชีพในกับนักเรียน
ในจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งภาคี
เครือข่าย ความร่วมมือต่างๆ
และสนับสนุนให้นักเรียนเรียน
อย่างมีเป้าหมายตรงตามความถนัด

เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
5.9282
2
ศธจ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด สามารถ
ทางานมีรายได้เพื่อเป็น
ทุนการศึกษาและช่วยแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง
2. เพื่อฝึกความรับผิดชอบ การมี
วินัย และการตรงต่อเวลาของ
นักเรียนนักศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้
ความรูค้ วามสามารถประกอบกับ
การทางานอย่างเต็มศักยภาพเกิด
องค์ความรูจ้ ากประสบการณ์จริง
จากการทางาน มีพฤติกรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ให้นักเรียน ม.ปลายและ
นักศึกษาระดับชั้นปวช.
ทางาน 30 แห่ง ๆ ละ
10 คน คนละ 15 วัน
มีรายได้วันละ 300 บาท
2. สถานศึกษา 30 แห่ง
เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
และนักศึกษาระดับชั้น ปวช.
มีรายได้เพื่อเป็น
ทุนการศึกษา และใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์

เชิงปริมาณ
ร้อยละจานวนของนักเรียน
ระดับชั้น ม.ปลายและ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
ร้อยละนักเรียนระดับชั้น ม.
ปลายและนักศึกษาระดับชั้น
ปวช. ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
รายได้เป็นทุนการศึกษา ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มี
ความรับผิดชอบ ฝึกวินัย
ตรงต่อเวลา และสามารถ
แบ่งเบาภาระครอบครัวได้

1.4282

1.5000

1.5000

1.5000

22. โครงการจัดงานวันครู

เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์ สร้าง
ขวัญและกาลังใจผู้ประกอบ
วิชาชีพครู

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 900 คน

1.ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

0.0971

0.0971

0.0971

0.0971 0.3884

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4

3

3

107

21. โครงการส่งเสริมให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และนักศึกษาระดับชั้น ปวช.
ทางานหารายได้ช่วงปิดภาคเรียน
ฤดูร้อน

สอดคล้อง

2

ศธจ.กจ.

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
23. โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อ
รองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพาณิชย์

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

1.เพื่อเพิ่มทักษะ สร้างนวัตกรรม
สู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรม
และการพาณิชย์
2.เพื่อรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงานของภูมิภาคและ
ประเทศ
3.เพื่อรองรับการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นสู่ระดับอุดมศึกษา

เชิงปริมาณ
จานวนผู้เรียนระดับ ปวช.2
และ ปวส.3 เข้าร่วมโครงการ
จานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
นักศึกษาระดับ ปวช.2 และ
ปวส.3 เกิดแนวคิดและเพิ่ม
ทักษะเพื่อนามาสร้าง
นวัตกรรมใหม่รองรับ
ตลาดแรงงานอุตสาหกรรม
และการพาณิชย์

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 90 จานวนผู้เรียน
ระดับ ปวช.2 และ ปวส.3
เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 90 จานวนผู้เรียน
ระดับ ปวช.2 และ ปวส.3
เกิดแนวคิดและเพิ่มทักษะ
เพื่อนามาสร้างนวัตกรรม
ใหม่รองรับตลาดแรงงาน
อุตสาหกรรมและการพาณิชย์

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด
แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
0.5000 1.7192
2
ศธจ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
0.2192

0.5000

0.5000

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

2
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

24. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามแผนการพัฒนาตนเอง
(ID PLAN)
1) ประชุมจัดทา ID PLAN
สาหรับการพัฒนาในปี
2562-2565
2) การฝึกอบรมพัฒนา
พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาม
แผนการพัฒนาตนเอง
(ID PLAN)

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทา
แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามความต้องการที่
แท้จริงตามบริบทการทางานของ
แต่ละคน
2. เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามแผนการพัฒนา
ตนเอง (ID PLAN)
3. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มี
สมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้
เหมาะสมอย่างมืออาชีพ

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
จานวนปีละ 1,000 คน
ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มี
ความรูจ้ ากการพัฒนาตนเอง
ตามความต้องการที่แท้จริง
และสามารถนาความรู้
ประสบการณ์ไปปรับใช้กับ
งานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 1,000 คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรูจ้ ากการ
พัฒนาตนเองและสามารถ
นาความรูป้ ระสบการณ์ไป
ปรับใช้กับงานในหน้าที่

25. โครงการเร่งประสิทธิภาพ
การสอนและจัดหาบุคลากร
สนับสนุนครูอาชีวศึกษา

1. เพื่อเร่งประสิทธิภาพการสอน
ครูอาชีวศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อลดภาระงานของครูผู้สอน
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนในระดับอาชีวะทุก
คนปฏิบัติหน้าที่สอนได้อย่าง
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตาม
เกณฑ์ประเมินสาเร็จครบ
จานวน ตามวัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
ในระดับอาชีวะปฏิบัติการ
สอนตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
เชิงคุณภาพ
บุคลากรทาหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(7)
(8)
1
สพป.กจ. 1-4
3
3
3.1720 3.1720 3.1720 3.1720 12.6880
และ สพม.8
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด

0.9216

0.9216

0.9216

0.9216 3.6864

1

วอศ.กจ.
วช.กจ.

3

4

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
26. โครงการฝึกอบรมผู้กากับ
ลูกเสือ ขั้นความรูเ้ บื้องต้น
1) ฝึกอบรม ผู้กากับลูกเสือ
สารอง
2) ฝึกอบรม ผู้กากับลูกเสือ
สามัญ
3) ฝึกอบรม ผู้กากับลูกเสือ
สามัญรุน่ ใหญ่
4) ฝึกอบรม ผู้กากับลูกเสือ
วิสามัญ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้กากับลูกเสือสารอง
ขั้นความรูเ้ บื้องต้น 200 คน
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้กากับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรูเ้ บื้องต้น 200 คน
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้กากับลูกเสือวิสามัญ
ขั้นความรูเ้ บื้องต้น 200 คน
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้
กากับลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่
ขั้นความรูเ้ บื้องต้น 200 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านฝึกอบรมนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถไปจัด
กิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนา
เยาวชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
บริหารงานลูกเสือใน
หน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)
เชิงประมาณ
ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกหน่วยงาน
การศึกษาผ่านการฝึกอบรม
ผู้กากับลูกเสือ
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกหน่วยงาน
การศึกษาผ่านการฝึกอบรม
ผู้กากับลูกเสือมีวุฒิทาง
ลูกเสือทุกคน

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
4.6624 18.6496
2
ศธจ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
4.6624

4.6624

4.6624

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

1,3

1
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1. ฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย
วัตถุประสงค์และวิธีการในการ
ฝึกอบรมเยาวชนตามแนวทางของ
สานักงานลูกเสือโลก เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
2. เพื่อให้ผู้กากับลูกเสือสามารถ
วางแผนดาเนินการฝึกอบรม
ลูกเสือตามแนวการฝึกอบรมแบบ
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้กากับลูกเสือสามารถ
ทาหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือใน
กลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาตนเองด้านลูกเสือเพื่อขอรับ
เครือ่ งหมายทางลูกเสือที่สูงขึ้น

เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

27.โครงการการวิจัยและพัฒนา
เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์และยั่งยืน
วิจัยและพัฒนาเรือ่ ง การ
พัฒนารูปแบบหลักสูตรอบรมครู
โดยใช้ Active Learning เป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
สร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
เอกชน

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาด้าน
การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการ
ศึกษาในการทาวิจัยและสนับสนุน
ทุนวิจัย โดยประมาณการวิจัย
เรือ่ งละ 300,000.00 บาท
(พิจารณาโดยคณะกรรมการใน
การคัดเลือกผู้วิจัยเพื่อมอบทุน)
3. ติดตามผลการวิจัยด้านการ
พัฒนาการศึกษาของบุคลากรทาง
การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
มีผลงานวิจัยและพัฒนาด้าน
การศึกษาอย่างน้อย 1 เรือ่ ง/
ปีการศึกษา ดังนี้
วิจัยและพัฒนาเรือ่ ง
การพัฒนารูปแบบหลักสูตร
อบรมครูโดยใช้ Active
Learning เป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิด
สร้างสรรค์ สาหรับนักเรียน
ระดับ ม.ต้น โรงเรียนเอกชน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนเอกชนมี
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
2.ครูระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นในโรงเรียนเอกชนมี
ทักษะการสอนโดยใช้ Active
Learning เป็นฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของครูระดับ
ม.ต้นในโรงเรียนเอกชนมี
ทักษะการสอนโดยใช้
Active Learning เป็นฐาน
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนเอกชนมีทักษะการ
คิดอย่างสร้างสรรค์
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนระดับ ม.ต้น ใน
โรงเรียนเอกชนมีทักษะการ
คิดอย่างสร้างสรรค์และ
เชื่อมโยงการคิดในการ
พัฒนาได้อย่างหลากหลาย
2. ครูระดับ ม.ต้นใน
โรงเรียนเอกชนมีทักษะการ
สอนโดยใช้ Active
Learning เป็นฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
3.2240
2
ศธจ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
0.8060

0.8060

0.8060

0.8060

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

4

2
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

28. โครงการการสอบคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1) สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2) สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์
3) สอบคัดเลือกผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหาร
สถานศึกษา
4) สอบคัดเลือกบุคลากร
38 ค (2)
5) การย้ายหรือเปลี่ยน
ตาแหน่ง หรือเลื่อนและแต่งตั้ง

1. เพื่อดาเนินการสรรหา และ
บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา
รองผู้บริหารสถานศึกษาให้
เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก.ค.ศ. กาหนด
2. เพื่อให้มีบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

เชิงปริมาณ
1. ดาเนินการคัดเลือก
ผู้บริหารสถานศึกษา รอง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ และบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2. ดาเนินการย้ายหรือ
เปลี่ยนตาแหน่งหรือเลื่อน
และแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก.ค.ศ. กาหนด
เชิงคุณภาพ
สามารถบริหารอัตรากาลังให้
มีความเหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการ
คัดเลือกได้ขึ้นบัญชี
สอบแข่งขัน
เชิงคุณภาพ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมี
ความรูค้ วามสามารถ
เหมาะสมกับตาแหน่ง และ
หน่วยงานมีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ
ส่งเสริมต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
1.3920
2
ศธจ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
0.3480

0.3480

0.3480

0.3480

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

6

6
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

29. โครงการพัฒนาศักยภาพ
และสร้างขวัญกาลังใจและยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1) การคัดเลือกและสรรหาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับรางวัลต่างๆ ระดับภาค
และระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
2) การจัดประชุมการจัดการ
ความรู้ การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการถอด
ประสบการณ์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจด้านการบริหารจัดการ และ
การจัดการศึกษา เพื่อนาไปใช้ใน
การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นการ
บริหารจัดการ และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความคิดริเริม่
สร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์และเพื่อเป็น
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
5. เพื่อเผยแพร่ผลงานดีเด่นเป็น
แบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา

เชิงปริมาณ
1. มีผลงานดีเด่น ระดับภาค
และระดับชาติ จานวน 3
โครงการ และเผยแพร่เพื่อ
เป็นแบบอย่าง
2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
จานวน 80 คนได้รับการ
จัดการความรู้ พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด แลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ ละประสบการณ์
เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้ความรูใ้ ห้
เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียนและ
องค์กร
2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่

เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้พัฒนา
คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ สู่กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้
เสนอผลงานเข้ารับการ
คัดเลือก
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คิดค้นและ
นานวัตกรรมไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนจน
ประสบผลสาเร็จเป็นที่
ประจักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของผู้เสนอผลงาน เพื่อ
ขอรับรางวัลที่ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน

3) พิธียกย่องเชิดชูเกียรติครู
บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจาปี 2562 จานวน
20,000 บาท
4) การรับ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่า
ชั้นสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจาปี2560–
2562

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(7)
(8)
2.0000
2
ศธจ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562 2563 2564 2565
รวม
0.5000

0.5000

0.5000

0.5000

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิ
ยมฒนาการศึ
4 ตาแหน่
ง)
แผนพั
กษา(พ.ศ.2562-2565)จั
งหวัด

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

แผนงานพื้นฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
(5)

30. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน
1) ค่าหนังสือเรียน
2) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3) ค่าจัดการเรียนการสอน
4) ผู้ไม่รู้หนังสือ

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้ดอ้ ยโอกาส
ผู้พลาดโอกาส และผู้ขาดโอกาส
ทางการศึกษา
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน โดยมี กศน.ตาบล ศูนย์การ
เรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรู้
อื่นในชุมชนเป็นกลไกในการ
จัดการเรียนรู้
3. เพื่อขยายโอกาสและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจต
คติที่ดตี อ่ การศึกษาตลอดชีวิต

เชิงปริมาณ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.
อาเภอทุกอาเภอ ในสังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัด
กาญจนบุรี 6,114 คน
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) จานวน 163 คน
จานวน 2 ภาคเรียน
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการที่สนใจ มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถ
นาความรู้พื้นฐาน
ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และศึกษาต่อ
ในระดับที่สงู ขึ้น

1.ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้พลาด
โอกาสและผู้ขาดโอกาสทาง
การศึกษา และประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการและกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีสขุ ภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี เป็นคนเก่ง ดี
มีความสุข ใฝ่หาความรู้
อย่างต่อเนื่อง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และ
สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาตนเอง และศึกษาต่อ
ในระดับที่สงู ขึ้น

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
50.8040 50.8040 50.8040 50.8040 203.2160
2
กศน.กจ.
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

1. จัดกิจกรรมในแหล่งการเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย สนับสนุนสื่อแก่
หน่วยงานและแหล่งความรู้ตา่ งๆ
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานเครือข่าย
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
4. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนา
กลุ่มต่างๆ ตามความต้องการ
และความสนใจ

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อตอบสนองความต้องการ
การเรียนรู้ตามความสนใจ
ความถนัด และศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลให้สามารถ
ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง

1.9400

1.9400

1.9400

1.9400

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
7.7600
2
กศน.กจ.

ร้อยละของผู้ดแู ลผู้สงู อายุ
ที่เข้ารับการพัฒนามีควมรู้
ทักษะ ตามหลักสูตรและ
เห็นความสาคัญของการ
ดูแลผู้สงู อายุ

0.0500

0.0500

0.0500

0.0500

0.2000

32. โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สงู อายุ เพื่อผลิตผู้ดแู ลผู้สงู อายุกลุ่มติด
ประชาชนที่เข้าเกณฑ์ผู้สงู อายุ
1) หลักสูตร 70 ชั่วโมง
เตียงและติดบ้าน ในลักษณะ
(60ปีขึ้นไป)
บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้
หลักสูตรของกรมอามัย กระทรวง
สาธารณสุข
ใน 2 หลักสูตรคือ
1. หลักสูตรการดูแลผุ้สงู อายุ
70 ชั่วโมง
2. หลักสูตรการดูแลผุ้สงู อายุ
420 ชั่วโมง

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3,4

1,5

3,4

4
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31. โครงการผลผลิตที่ 5 :
ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
1) กิจกรรมหลักจัดสร้างแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับตาบล
. - จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อ สาหรับ
กศน.ตาบล
- ค่าหนังสือ สื่อ กศน.ตาบล
สร้างใหม่ 10 แห่ง
- ค่าจัดกิจกรรม กศน.ตาบล
สร้างใหม่ 10 แห่ง
- ค่าสาธารณูปโภค กศน.ตาบล
สร้างใหม่ 10 แห่ง
2) กิจกรรมหลักจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย
- งบบริหาร

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

2

กศน.กจ.

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
33. โครงการส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัย
1) จัดทาหลักสูตรอบรมพ่อแม่
ผู้ปกครองและอบรมครูผู้สอน
ปฐมวัย
2) จัดอบรมศึกษานิเทศก์และ
ครู อบรมขยายผลครูผู้สอน นิเทศ
ติดตามผล

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. ส่งเสริมครูปฐมวัยให้มคี วามรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน
2. ส่งเสริมให้โรงเรียนศูนย์ตน้ แบบ
เครือข่ายปฐมวัยมีความเข้มแข็ง
ในการพัฒนา พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ให้มคี วามรู้ความเข้าใจการอบรม
เลี้ยงดูที่ถกู ต้อง
3. เพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและโรงเรียนศูนย์ปฐมวัย
ต้นแบบ/เครือข่าย
4. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยใน
โรงเรียนนาร่องโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
5. เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดตี อ่ การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนปฐมวัยร้อยละ
100 ไดรับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
2. พ่อแม่ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย ร้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนาให้มคี วามรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดู
เขิงคุณภาพ
1. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวัยทุกโรงเรียนมีคุณภาพ
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. เด็กปฐมวัยมีความรู้
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน
ปฐมวัยจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ปฐมวัยตามหลักสูตร
2. ร้อยละ 80 ของพ่อแม่
ผู้ปกครองความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูที่
ถูกต้อง
3. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการเตรียม
ความพร้อมและการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนปฐมวัยมี
พัฒนาการเหมาะสมตามวัย
2. เด็กปฐมวัยมีความรู้
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(8)
(7)
8.2400
1
สพป.กจ 1-4
3,4
5

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
2.0600

2.0600

2.0600

2.0600

116

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
33. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบ
ยั่งยืน
1) การประชุมผู้บริหารโรงเรียน
ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวของโรงเรียน
ในสังกัด
2) การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เชิงปริมาณ
1. จานวนนักเรียนที่ได้รับ
การดูแลช่วยเหลื่อ
2. ทุกโรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข็มแข็ง

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของการออกเยี่ยม
บ้านนักเรียนในโรงเรียนทุก
เครือข่าย
2. ร้อยละของเด็กออก
กลางคันลดลง
เชิงคุณภาพ
1. ทุกโรงเรียนในสังกัดมี
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่เข้มแข็ง
2. ร้อยละ 75 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษานา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น/
เด็กที่มแี นวโน้มออกกลางคัน

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(8)
(7)
2.8000
1
4
4
สพป.กจ. 1-4
สพม.8

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
0.7000

0.7000

0.7000

0.7000
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1. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู
แนะแนว ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือกัน
พัฒนาความเข็มแข็งระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
2. เพื่อส่งเสริมและให้การ
สนับสนุนการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียน
ขาดแคลน
3. เพื่อแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา
เด็กตกหล่น/การออกกลางคัน

เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
34. โครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี

เป้าหมายโครงการ
(4)

1.เพื่อจัดทุนการศึกษาให้นักเรียน
นักศึกษาที่อยู่ถิ่นห่างไกลและ
อัตราการเรียน
ต่อต่าได้มโี อกาสศึกษาต่อระดับ
มัธมศึกษาตอนปลายจนจบระดับ
ปริญญาตรี
2.เพื่อส่งเสริมให้รับทุนการศึกษา
กับไปปฏิบัตงิ านในพื้นที่ภูมลิ าเนา
ของตนเองหลังสาเร็จการศึกษา
3.เพื่อปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้เห็นคุณค่า
การศึกษามีความสานึกในความ
เป็นคนไทยรักถิ่นฐานรักประเทศ
และรักการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข

เชิงปริมาณ
นักเรียนระดัประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปวช.1 จานวน1 คน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับทุนการศึกษา
เพื่อศึกษาต่อจนจบระดับ
ปริญญาตรี

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาสามารถเรียน
จบระดับปริญญาตรี
เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่ได้รับทุน
การศึกษาเรียน
จบระดับปริญญาตรี

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
0.3800
1
วอศ.กจ.
วท.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
0.0800

0.0900

0.1000

0.1100

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
36. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
(อาชีวสัญจร)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)
1.เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนา
อาชีพให้กบั ประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรี
2. เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษามี
จิตอาสา สามารถใช้ทักษะด้าน
วิชาชีพให้บริการแก่ชมุ ชน สังคม.

เป้าหมายโครงการ
(4)

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของจานวน
เป้าหมายที่สามารถนา
ความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ ครูและนักเรียนมีจติ
อาสาสามารถใช้ทักษะด้าน
วิชาชีพให้บริการแก่ชมุ ชน
และสังคม
เชิงคุณภาพ
ประชาชนได้รับการฝึก
อาชีพสามารถนาความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้ ครูและ
นักเรียน นักศึกษา สามารถ
พัฒนาและถ่ายทอดความรู้
และบริการวิชาชีพต่อชุมชน

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
22.0951
1
วท.กจ.
วอศ.กจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.
วษท.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
4.4250

5.0880

5.8521

6.7300

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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เชิงปริมาณ
1. จัดกิจกรรมให้บริการ
ฝึกวิชาชีพ 13 ครั้ง
ในพื้นที่ 13 อาเภอ
2. ให้บริการฝึกวิชาชีพ
จานวน 18 อาชีพต่อครั้ง
3. ครู นักเรียน นักศึกษา
มีจติ อาสาสามารถใช้ทักษะ
ด้านวิชาชีพให้บริการแก่
ชุมชน สังคม 2,340 คน
4.ประชาชนใน 13 อาเภอ
4,680 คน
เชิงคุณภาพ
1. ประชาชนได้รับการฝึก
อาชีพและสามารถนาความรู้
ไปประกอบอาชีพได้
2. ครู นักเรียน นักศึกษา
สามารถพัฒนาและถ่ายทอด
ความรู้และบริการวิชาชีพต่อ
ชุมชน

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
37. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. เพื่อเพิ่มปริมาณของผู้เรียน
อาชีวศึกษา ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรณที่ 2 โดย
การลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียน
2.
เพื่อให้สนับสนุนการเพิ่มกาลังคน
ในระดับกลางเข้าสู่สถาน
ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม
และบริการการพัฒนาเศรษฐกิจได้
อย่างทั่วถึง

เชิงปริมาณ
รายงานผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา แนว
ทางการแก้ไข โดยลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียน
สถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาร้อยละ 10
ของปีการศึกษา
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามี
กระบวนการแก้ไขปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนอย่าง
มีสว่ นร่วมกับผู้ปกครองชุมชน
ท้องถิ่น และสถาน
ประกอบการอย่างเป็น
รูปธรรมครูที่ปรึกษาจัดทา
รายงานการศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา การ
ออกกลางคันของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับบริบท

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 10 ของจานวน
เป้าหมายลดปัญหาการออก
กลาง . ครูที่ปรึกษาสามารถ
เข้าถึงการดูแลการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพของนักเรียน
นักศึกษา
เชิงคุณภาพ
ร่วมกันสร้างเครือข่ายการ
มีสว่ นร่วมของครูที่ปรึกษา
และนักเรียน นักศึกษา ครูที่
ปรึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรีมคี วาม
ร่ววมมือให้ความรู้ดา้ นการ
เรียน กฏเกณฑ์ ระเบียบ
คุณธรรม จริยธรรม

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
4.6932
1
วท.กจ.
วอศ.กจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วกษ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
1.1733

1.1733

1.1733

1.1733

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

บุคคลออทิสติกที่ผา่ นการ
คัดเลือกจากชมรมผู้ปกครอง
บุคคลออทิสติกจังหวัด
กาญจนบุรี รุ่นละ 10 คน
ปีละ 4 รุ่น

39.โครงการธาราบาบัดเพื่อกระตุ้น 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไข เด็กที่มคี วามต้องการพิเศษ
พัฒนาการเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษ ปัญหาบุคคลที่มคี วามบกพร่อง
จานวน 10 คนต่อ 1รุ่น (4รุ่น)
2. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทาง
ร่างกายและกระตุ้นพัฒนาการของ
เด็กที่มคี วามบกพร่องทางด้าน
ร่างกาย
3. เพื่อส่งเสริมการทางานร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนในจังหวัด
กาญจนบุรี
4. เพื่อพัฒนาทางสังคมเพิ่มโอกาส
ให้ครอบครัวเด็กที่มคี วามต้องการ
พิเศษเข้าถึงการให้บริการธารา
บาบัด

เชิงปริมาณ
บันทึกข้อมูลรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการในแต่ละครั้งโดยใช้
แบบบันทึกการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ทาการประเมินพัฒนาการ
ของบุคคลออทิสติกที่เข้าร่วม
โครงการโดยใช้แบบ
ประเมินพัฒนาการ

0.4000

0.4000

0.4000

0.4000

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
1.6000
1
ศกศ.กจ.

เชิงปริมาณ
ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ90
ขึ้นไป โดยใช้แบบบันทึกการ
ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
พัฒนาการดีขึ้นร้อยละ 80
ขึ้นไป โดยใช้แบบประเมิน
พัฒนาการ

0.1000

0.1000

0.1000

0.1000

0.4000

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

4

3

4

3
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38. โครงการอาชาบาบัดเพื่อกระตุ้น 1. เพื่อการพัฒนาบุคคลออทิสติก
พัฒนาการบุคคลออทิสติกจังหวัด
ทางด้านสังคม ให้มพี ัฒนาการที่ดี
กาญจนบุรี
2. เพื่อพัฒนาทางสังคมเพิ่มโอกาส
ให้ครอบครัวเด็กออทิสติกเข้าถึง
การให้บริการอาชาบาบัด
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไข
ปัญหาบุคคลออทิสติก ได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน และพัฒนา
ศูนย์ฝกึ ขี่มา้ ให้เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาบุคคลออทิสติกในระดับ
จังหวัด และภูมภิ าค
4. เพื่อเสริมสร้างการมีสว่ นร่วม
และการทางานร่วมกันของทุก
ภาคส่วนในจังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

1

ศกศ.กจ.

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
40. โครงการติดตาม ดูแล และเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่นนรูปแบบที่เหมาะสม

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาทางเลือกในโรงเรียน
2. พัฒนารูปแบบความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่ายทางการศึกษาใน
ชุมชน
3. ลดอัตราการออกกลางคันใน
กลุ่มเด็กด้อยโอกาสทุกประเภท
4. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนใน
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รับ
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
เสมอภาคและมีคุณภาพ

เชิงปริมาณ
1.ประชากรวัยเรียนในเกณฑ์
ภาคบังคับได้รับการศึกษา
ภาคบังคับทุกรูปแบบ 100 %
2. โรงเรียนมีรูปแบบและการ
จัดการศึกษาทางเลือกได้ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน
เชิงคุณภาพ
ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง เสมอภาคและมี
คุณภาพ

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละของเด็กออก
กลางคันที่ได้รับการ
ศึกษาในทุกรูปแบบ
2. ร้อยละของเด็กด้อย
โอกาสที่ไม่สามารถเรียน
ในระบบ ได้รับการศึกษา ที่
เหมาะสม
เชิงคุณภาพ
ร้อยละเด็กออกกลางคันและ
เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาตามศักยภาพ
อย่างสม่าเสมอและทั่วถึง

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
0.4320
2
ศธจ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
0.1080

0.1080

0.1080

0.1080

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

4

5
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
41. โครงการ พัฒนานวัตกรรมการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1) ประชุมชี้แจง
2) สถานศึกษาขนาดเล็กเขียน
โครงการเพื่อของบประมาณ
3) นิเทศ ติดตามการพัฒนาการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
4) สถานศึกษาขนาดเล็กนาเสนอ
ผลงาน
5) รายงานผล

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
2. เพื่อวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
การการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
20.3476
2
ศธจ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
5.0869

5.0869

5.0869

5.0869

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

2

123

เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก
1. ร้อยละของสถานศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและ
ขนาดเล็กที่บริหารจัดการได้
สนับสนุนการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพและ
นวัตกรรมการบริหารจัดการ ประสิทธิภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
2 นักเรียน ได้รับการพัฒนา 2. ร้อยละของสถานศึกษา
จากนวัตกรรมการบริหาร
ขนาดเล็กที่บริหารจัดการได้
จัดการ
อย่างมีคุณภาพและ
เชิงคุณภาพ
ประสิทธิภาพ
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก
ได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมฯ
2. นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์สงู ขึ้น

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
42. โครงการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษากลุ่มโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม
1) กิจกรรมหลัก พัฒนาผู้บริหาร
และครู
2) จัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
3) พัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน
4) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5) นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)
เพื่อพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน
ให้เข้มแข็งและมีมาตรฐาน เป็น
โรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืน

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

ระบบการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ
ศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของ
สังคม

1. ร้อยละของโรงเรียน
ที่มรี ะบบการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน
การจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้
มาตรฐานในการบริหารตาม
แผน
3. ร้อยละของโรงเรียนที่ผา่ น
เกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. ร้อยละของผู้เรียนมี
สมรรถนะผ่านเกณฑ์
มาตรฐานแห่งการมีภูมริ ู้ภูมิ
ธรรมที่สมบูรณ์

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
4.3444
3
พศ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
1.0861

1.0861

1.0861

1.0861

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

4

5
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เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
43. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบ DLTV/DLIT

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)
1. เพื่อให้ครูพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ดว้ ยระบบ
DLTV/DLIT ให้สงู ขึ้น
2. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติของครูได้อย่าง
ทั่วถึง

เป้าหมายโครงการ
(4)

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 80 ของครูได้รับ
การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนรู้ดว้ ยระบบ DLTV/DLIT
2.ร้อยละ 80 ของครูที่ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยก
ย่องเชิดชูเกียรติ์
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 3 ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่และโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
9.4720
1
สพม.8

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
2.3680

2.3680

2.3680

2.3680

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

4

4
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เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ได้เรียนรู้ดว้ ย
ระบบ DLTV/DLIT จานวน
448 แห่ง
2. ครู จัดการเรียนรู้ดว้ ย
ระบบ DLTV/DLIT จานวน
448 แห่ง
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของนักเรียนใน
สังกัด ได้เรียนรู้ดว้ ยระบบ
DLTV/DLIT
2. ร้อยละของครูในสังกัด
จัดการเรียนรู้ดว้ ย
ระบบ DLTV/DLIT

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
44. โครงการ.พัฒนาการเรียนรู้
เชิงบูรณาการด้วยสะเต็มศึกษา
(STEM Education)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)
1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้
สามารถจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้สะเต็มศึกษา
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สงู ขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัตจิ ริง

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
7.1920
1
สพม.8

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
1.7980

1.7980

1.7980

1.7980

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

4

2
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เชิงปริมาณ
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอน 450 แห่ง ได้รับ 1. ร้อยละ 85 ของครูได้รับ
การพัฒนาสะเต็มศึกษา
การพัฒนาสะเต็มศึกษา
2. นักเรียน 450 แห่ง ได้รับ 2. ร้อยละ 70 ของนักเรียน
การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้วย ได้เรียนรู้ดว้ ยแนวทางของสะ
สะเต็มศึกษา
เต็มศึกษา
เชิงคุณภาพ
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดมี
1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสาระหลัก
ร้อยละ 3 ในสาระหลัก
2. ครูผู้สอนในสาระหลักมี สูงขึ้นตามลาดับ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นสะเต็มศึกษา
3. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามแนวทางของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

2) โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
2.1) กิจกรรมเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
2.2) กิจกรรมห้องสมุดยิ้มสวย
2.3) กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดา้ น
1. นักเรียนในระบบ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
55,000 คน
และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่
2. นักศึกษานอกระบบ
หลากหลาย
8,000 คน
2. เพื่อส่งเสริมโอกาสเรียนรู้
3. ครูในระบบ
วิทยาศาสตร์ดว้ ยความสนุกสนาน 1,000 คน
ตามหลักสูตรในโรงเรียนและ
4. ครูนอกระบบ
สถาบันการศึกษาทั่วไป
1,000 คน
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ
5. ประชาชนทั่วไป
และการให้บริการในรูปแบบ
8,050 คน
ต่างๆของศูนย์วทิ ยาศาสตร์
เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

1. นักเรียนในระบบ
55,000 คน
2. นักศึกษานอกระบบ
8,000 คน
3. ครูในระบบ
1,000 คน
4. ครูนอกระบบ
1,000 คน
5. ประชาชนทั่วไป
8,050 คน

เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

1. ร้อยละ 80 ของบุคลากร
มีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษา
2. สถานศึกษามีระบบ
งานประกันที่มคี ุณภาพ
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

1. บุคลากร ศว.กาญจนบุรี
20 คน
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษา 8 คน
3. นักเรียนในระบบ150 คน
4. ครูในระบบ50 คน
5. นักศึกษา กศน. 50 คน
6. ครู กศน. 222 คน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

1.05

1.26

1.512

1.8144

5.6364

2

ศว.กาญจนบุรี

3

5

1.1600

1.3920

1.6704

2.0050

6.2274

2

ศว.กาญจนบุรี

3

5
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45. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
1) โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
1.1) กิจกรรมวิทยาศาสตร์
เคลื่อนที่
1.2) กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
1.3) กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1.4) กิจกรรมเสริมประสบการณ์
แก่ผู้สงู อายุ
1.5) กิจกรรมเรียนรู้ผา่ นสื่อ
มัลติมเี ดียร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

3) โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิต
วิทยาศาสตร์
3.1) กิจกรรมสร้างเยาวชน
เยาวชนสร้างชาติ
3.2) กิจกรรมสร้างระบบคิด
ปลูกจิตวิทยาศาสตร์
3.3) คืนความสุขให้เธอ....เยาวชน
ภาคฤดูภาคฤดูร้อน
3.4) กิจกรรมสนุกวิทย์ Kides
ยามเย็น
3.5) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
3.5.1) โครงงานวิทยาศาสตร์
3.5.2) การแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
3.5.3) สะเต็มศึกษา

1. เพื่อพัฒนาครู และผู้เรีย
ให้มคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการวิทยาศาสตร์
2. เพื่อปลูกฝังกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ และ
สร้างทัศนคติตอ่ การเรียน
วิทยาศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทา
ในทางสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์

1. นักเรียนในระบบ
3,500 คน
2. นักศึกษานอกระบบ
1,000 คน
3. ครูในระบบ 340 คน
4. ครูนอกระบบ 200 คน
5. ประชาชนทั่วไป 500 คน

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80มีความรู้ และ
เกิดทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
2. ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม

1.4300

1.7160

2.0600

2.4720

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(8)
(7)
7.6780
2
3
5
ศว.กาญจนบุรี

4) โครงการ พัฒนาหลักสูตร
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม
4.1) กิจกรรมกิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
4.2) กิจกรรมพลังงานเพื่อชีวติ
4.3) กิจกรรมพัฒนาหลักตู ร
สะเต็มศึกษา

เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาหรับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดา้ น
วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์
เทคโนโลยี พลังงานและ
ให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับริการ

บุคลากร ศว.กาญจนบุรี
จานวน 20 คน

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม
2. จานวนหลักสูตรในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ดา้ น
วิทยาศาสตร์
3. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการเกิดทักษะ
กระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์

0.4400

0.5280

0.6336

0.7602

2.3618

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
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2

ศว.กาญจนบุรี

3

5

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
5) โครงการ ส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากร
5.1) กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
5.2) กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียน
5.3) กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อ
สุขภาพ...สร้างความสุขให้เธอ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในด้านความรู้ ทักษะ
การปฏิบัตงิ านตามที่ได้รับ
มอบหมาย
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก
ความสามัคคีของบุคลากร
ในสถานศึกษา

บุคลากร ศว.กาญจนบุรี
จานวน 20 คน

ผู้ร้อยละ 80 ของบุคลากร
มีการนาความรู้ไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0.8800

1.0560

1.2672

1.5206

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(8)
(7)
4.7238
2
3
5
ศว.กาญจนบุรี

1. นักศึกษานอกระบบ
1,000 คน
2. ครูนอกระบบ 200 คน
3. ประชาชนทั่วไป 500 คน

1. ร้อยละ 80 มี
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม
2. ร้อยละผู้รับบริการ
สามารถนาไปพัฒนา
คุณภาพชีวติ
ที่ดขี ึ้นได้

0.1600

0.1920

0.2304

0.2765

0.8589

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม

2

ศว.กาญจนบุรี

3

5
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6) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม
เทคโนโลยีวทิ ยาศาสตร์กบั ภูมปิ ัญญา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกบั
ชาวบ้านด้วย STEM โดยใช้ กศน.
ภูมปิ ัญญาชาวบ้านสู่ชมุ ชน
เป็นฐาน
กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมสู่
ชุมชน ด้วย STEM

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
46. โครงการพัฒนาศูนย์วทิ ยาศาสตร์
เพื่อการศึกษากาญจนบุรีสู่ความเป็น
เลิศ
1) กิจกรรมการศึกษา
1.1) จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
สาหรับเยาวชนทุกสังกัด
ในจังหวัดกาญจนบุรี
1.2) จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา
สาหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกสังกัดในจังหวัด
กาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

1. นักเรียน ทุกสังกัด
ในจังหวัดกาญจนบุรี
จานวน 5 ครั้ง ๆ ละ
100 คน รวม 500 คน
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกสังกัด
ในจังหวัดกาญจนบุรี
จานวน 4 ครั้ง ๆ ละ
50 คน รวม 200 คน

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. มีผู้รับบริการ
เข้า
ร่วมกิจกรรม 700 คน
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม

0.9000

1.3500

1.9000 2.85000

7.0000

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)

3

ศว.กาญจนบุรี

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

5
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1. เพื่อพัฒนาศูนย์วทิ ยาศาสตร์
เพื่อการศึกษากาญจนบุรี สู่
ความเป็นเลิศ
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะกระบวนการ
ทางด้านสะเต็มศึกษา ให้แก่
เยาวชน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และ
สามารถนาไปใช้ชวี ติ
ประจาวันได้

เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

1. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด้านการท่องเที่ยว จังหวัด
กาญจนบุรี
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์
ดาราศาสตร์ ใช้ในการพัฒนาคน
และประเทศชาติพัฒนาคนและ
ประเทศต่อไป
3. เพื่อพัฒนาศูนย์วทิ ยาศาสตร์
เพื่อการศึกษากาญจนบุรีสู่
ความเป็นเลิศ

เป้าหมายโครงการ
(4)

1. กล้องดูดาว10 ตัว
2. กล้องดูดวงอาทิตย์ 10 ตัว
3. โดมท้องฟ้าจาลอง
เคลื่อนที่ SMART DOME
1 โดม
4. อาคารโรงอาหาร 1 หลัง
5'.ห้องน้าห้องส้วม 1 หลัง
6. โรงจอดรถนิทรรศการ
1 หลัง
7. ท้องฟ้าจาลอง
กาญจนบุรี 150 ที่นั่ง
8. อาคารนิทรรศการ
1 หลัง
9. พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้าจืด
กาญจนบุรี 1 หลัง

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมีจานวน
เพิ่มมากขึ้น

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม

19.0000

150.0000

10.0000 310.0000 499.0000

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)

3

ศว.กาญจนบุรี

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

5

131

2) กิจกรรมพัฒนาศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
กาญจนบุรีสู่ความเป็นเลิศ
งบลงทุน
2.1) ค่าครุภัณฑ์
2.1.1) กล้องดูดาว
2.1.2) กล้องดูดวงอาทิตย์
2.1.3) โดมท้องฟ้าจาลอง
เคลื่อนที่ SMART DOME
2.2) ค่าสิ่งก่อสร้าง
2.2.1) ค่าซ่อมแซม
อาคารโรงอาหาร
2.2.2) ค่าก่อสร้างห้องน้าห้อง
ส้วมสาหรับผู้รับบริการ
2.2.3) ค่าซ่อมแซมโรงจอดรถ
นิทรรศการ และรถยนต์
2.2.4) ท้องฟ้าจาลอง พร้อมเครื่อง
ฉายดาว 50 ที่นั่ง
2..2.5) ค่าซ่อมแซมอาคาร
นิทรรศการ
2.2.6 พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้าจืด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

1. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด้านการท่องเที่ยว จังหวัด
กาญจนบุรี
2. เพื่อพัฒนาศูนย์วทิ ยาศาสตร์
เพื่อการศึกษากาญจนบุรี สู่
ความเป็นเลิศ
3. เพื่อส่งเริมความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายโครงการ
(4)
1. นิทรรศการภาพยนต์
วิทยาศาสตร์ 7 มิติ 1 เรื่อง
2. นิทรรศการชีวติ และ
สิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง
3. นิทรรศการ
พระมหากษัตริย์
และราชวงศไทย
กับดาราศาสตร์ 1 เรื่อง
4. นิทรรศการทรัพย์ใน
ดินถิ่นเมืองกาญจน์ 1 เรื่อง
5. นิทรรศการวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน 1 เรื่อง
6. นิทรรศการวิทยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ 1 เรื่อง
7.นิทรรศการดาราศาสตร์
และอวกาศ 1 เรื่อง
8. นิทรรศการเทคโนโลยี
อวกาศในชีวติ ประจาวัน
1 เรื่อง

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)
ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการ มีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(8)
(7)
3
5
40.0000 20.0000 20.0000 20.0000 100.0000
3
ศว.กาญจนบุรี
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
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3) กิจกรรมจัดสร้าง
นิทรรศการถาวร
3.1) ค่าจัดสร้างนิทรรศการ
ภาพยนตร์วทิ ยาศาสตร์ 7 มิติ
3.2) ค่าจัดสร้างนิทรรศการ
ชีวติ และสิ่งแวดล้อม
3.3) ค่าจัดสร้างนิทรรศการ
พระมหากษัตริย์ และราชวงศ์ไทย
กับดาราศาสตร์
3.4) ค่าจัดสร้างนิทรรศการ
ทรัพย์ในดิน ถิ่นเมือกาญจน์
3.5) ค่าจัดสร้างนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
3.6) ค่าจัดสร้างนิทรรศการ
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
3.7) ค่าจัดสร้างนิทรรศการ
วิทยาศาสตรืเพื่อสุขภาพ
3.8) ค่าจัดสร้างนิทรรศการ
เทคโนโลยีอวกาศในชีวติ ประจาวัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. เพื่อขับเคลื่อนการนาหลักสูตร
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัตไิ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มคี ุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
2. เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการเวลาเรียน
และจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้" ไปสู่การปฏิบัตไิ ด้อย่าง
เหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้าน
ปฏิบัติ
3. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษามีความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนและมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนนาร่องในสังกัด
2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
3. โรงเรียนคู่ขนานเพิ่มเติม
ในปีการศึกษา 2562
4. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะ 4H
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัด
บริหารจัดการเวลาเรียนและ
จัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
ทั้งด้านวิชาการและด้านปฏิบัติ
2. ครูผู้สอนปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นให้นักเรียนได้ปฎิบัตแิ ละ
เรียนรู้ดว้ ยตนเองมากขึ้น

เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด มีการ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
โรงเรียน ผู้บริหาร ครู มี
คู่มอื การบริหารจัดการเวลา
เรียนและจัดกิจกรรมได้อย่าง
เหมาะสมทั้งด้านวิชาการ
ด้านปฏบัติ เน้นทักษะด้าน
กระบวนการคิดมากยิ่งขึ้น
และนักเรียนมีความสุขใน
การเรียนรู้
อย่างแท้จริง ร้อยละ 100

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
29.0864
1
สพป.กจ 1-4

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
7.2716

7.2716

7.2716

7.2716

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3,4

5
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47. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารขยาย
ผลการขับเคลื่อนนโยบาย/คัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้
2) จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรม 4H
3) กิจกรรมการประกวด
Best Practice
4) นาเสนอผลงานที่ประสบ
ผลสาเร็จจากกิจกรรม
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
5) นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน
นโยบาย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

48. โครงการรวมพลังแก้ปัญหาการ
อ่าน การเขียน
1) ทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่าน การเขียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
2) ท้าพิสจู น์ นักเรียน ป.1
อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี
3) ส่งเสริม สนับสนุนสื่อ/นวัตกรรม
ในการพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและ
สื่อสารได้
4) ประกวด Best Practice
วิธแี ก้ปัญหา นักเรียนอ่านออกเขียน
ได้ใน 1 ปี ระดับอาเภอและเขตพื้นที่
5) ยกย่องเชิดชูเกียรติ ในการ
แก้ปัญหาให้นักเรียนอ่านออก
เขียนได้ใน 1 ปี
6) นิเทศ ติดตามความก้าวหน้า
การอ่านออก เขียนได้

1. เพื่อเร่งรัดคุณภาพการอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง ในระดับประถมศึกษา
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
3. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมในการแก้ปัญหา
การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในทุก
ระดับชั้น

เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ได้รับการทดสอบ
วัดความสามารถด้านการ
อ่านการเขียนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ฯ ที่สงู ขึ้น
2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
สื่อนวัตกรรม
เฃิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น ป.1
ทุกคน อ่านออก เขียนได้
และนักเรียนชั้น ป.2 ขึ้นไป
อ่านออกเขียนได้ และอ่าน
คล่องเขียนคล่อง
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ได้รับการพัฒนาส่งเสริม
ทักษะภาษาไทยตาม
มาตรฐานหลักสูตร
3. ครูผู้สอนมีแนวทางในการ
พัฒนาแก้ปัญหาการอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนป.1 ทุกคน อ่าน
ออกเขียนได้ใน 1 ปี
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั้นป.1-6
ปลอดนักเรียนอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5
2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยพัฒนา
สื่อและนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาให้นักเรียน
อ่านออกเขียนได้

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
3.9912
1
สพป.กจ 1-4

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
0.9978

0.9978

0.9978

0.9978

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

2
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

49. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้โรงเรียนประชารัฐ
1) พัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
2) ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ประชารัฐตามวัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณลักษณะและสมรรถนะความ
เป็นผู้นาในการบริหาร
สถานศึกษาทั้งด้านคุณธรรม
จริยธรรม และสัมฤทธิ์ผลทาง
การศึกษา
2. เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส
และตรวจสอบได้
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาระบบ ICT เพื่อ
การศึกษาและการบริหารจัดการ
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบ Active
Learning,CriticalThinking
5. เพื่อยกระดับความสามารถด้าน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษาสู่ระดับนานาชาติ

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
50 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูมตี ระหนักในการพัฒนา
และยกระดับ ครู
2. จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส
และตรวจสอบได้
3. ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบ ICTเพื่อ
การศึกษาการบริหารจัดการ
4.จัดรูปแบบการเรียน
การสอน แบบ Active
Learning,Critical Thinking
5. ความสามารถการเรียน
ภาษาอังกฤษสู่ระดับนานาชาติ

เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู มีความตระหนักในการ
พัฒนาและยกระดับครู
ร้อยละ 80
2. ทาข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล ที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ร้อยละ 80
3. เสริม สนับสนุนและ
พัฒนาระบบ ICT เพื่อ
การศึกษาและการบริหาร
จัดการสื่อการเรียนการสอน
ร้อยละ 80
4. จัดรูปแบบ การเรียน
การสอนActiveLearning,
CriticalThinking
5. ยกระดับความสามารถ
ด้านการเรียนภาษาอังกฤษา
สู่ระดับนานาชาติ
ร้อยละ 80

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(8)
(7)
10.6248
1
สพป.กจ 1-4
3,4
2

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
2.6562

2.6562

2.6562

2.6562
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
50. โครงการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์
1) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
หลักสูตรจินตคณิตระดับพื้นฐาน
2) สร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ใช้พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์
3) คัดเลือกนวัตกรรมดีเด่นที่ใช้
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
4) นิเทศ ติดตามและรายงานผล

เป้าหมายโครงการ
(4)

1. เพื่อให้สร้างความตระหนักและ
ให้ครูเห็นคุณค่าในการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ให้สงู ขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์
ในการเรียนรู้และการใช้
ชีวติ ประจาวัน
3. เพื่อให้โรงเรียนมีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่ใช้พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้น ป.1-6 ของทุก
โรงเรียนในสังกัด ได้รับการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ทุกแห่ง
2. ครูในสังกัด ใช้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ในการพัฒนา
นักเรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด มี
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ใช้พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ทุกแห่ง

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(8)
(7)
42.3520
1
2
2
สพป.กจ. 1-4

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม

10.5880 10.5880 10.5880 10.5880
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 80 ของครูได้รับ
การพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์
3. ร้อยละ80 ของโรงเรียนมี
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ที่ใช้พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 70 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

51. โครงการยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านอา
ชีวสึกษาของภูมภิ าคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้

1. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน
อาชีวศึกษาให้มคี วามรู้ทักษะ
ภาษาและวิชาชีพมีความสามารถ
ในการแข่งขันการสร้างนวัตกรรม
สอดรับกับทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่21
2.เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนครู
นักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ และฝึกอบรมการฝึก
ประสบการณวิชาชีพ ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยผ่าน
หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ

เป้าหมายโครงการ
(4)
เชิงปริมาณ
1 จัดทาหลักสูตรและ
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
16 สาขาวิชาชีพ
2. บุคลากรวัยแรงงานของ
ประเทศไทยและประเทศ
อาเซียน เข้าร่วมฝึกอบรม
200 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรวัยแรงงานของ
ประเทศไทย และประเทศ
อาเซียนในพื้นที่บริเวณ
รอยต่อของประเทศได้รับ
การพัฒนาได้อย่างคลอบ
คลุมและเสมอภาค

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)
เชิงปริมาณ
1. ได้หลักสูตรฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้น (150 ชม.)
2 ภาษา 16 วิชา
2 .ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ฝึกอบรม
วิชาชีพตามหลักสูตรที่จดั ทา
เชิงคุณภาพ
1. ได้หลักสูตรวิชาชีพ 2
ภาษาที่เป็นมาตรฐานสากล
2. บุคลากรวัยแรงงานของ
ประเทศไทยและประเทศ
อาเซียนในเขตพื้นที่รอยต่อ
ของประเทศ มีทักษะด้าน
อาชีพที่มมี าตฐานในการ
ปฏิบัตงิ าน รองรับการ
ขยายตัวทางการค้า การ
ลงทุนบริเวณชายแดนของ
ประเทศโดยเฉพาะเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายใต้
นโยบายของรัฐบาล

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
5.9152
1
; วช.กจ.
วก.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
1.3288

1.4288

1.5288

1.6288

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
52. โครงการพัฒนาความร่วมมือ
อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. เพื่อเตียมความพร้อมของ
ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ให้กบั
ผู้เรียนสายอาชีพ
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคี วามรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจาวันและงานอาชีพใน
สาขาวิชาที่เปิดสอน
4.
เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และวิธกี ารสอนของครูผู้สอน
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

เชิงปริมาณ
1..ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.
และ ปวส. ของอาชีวศึกษา
8,000 คน
2.
คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของอาชีวศึกษา
500 คน
เชิงคุณภาพ
1.
ผู้เรียนของอาชีวศึกษามี
ทักษะการสื่อสาภาษาอังกฤษ
เพื่องานอาชีพ
2.คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของ
อาชีวศึกษากาญจนบุรี
พัฒนาสื่อการสอนและวิธกี าร
สอนของครูผู้สอนหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละของ 80 ผู้เรียนใน
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.
2.ร้อยละ 80 ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ทักษะการสื่อภาษาอังกฤษ
เพื่องานอาชีพ
3.ร้อยละ 80 ครู ของ
ครูผู้สอนหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ สามารถ
พัฒนาสื่อการสอนได้
เชิงคุณภาพ
1.ครู และบุคลากรทางกา
ศึกษา ผู้เรียนมีความรู้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวติ ประจาวันและงานอาชีพ
ในสาขาวิชา
2.ครูผู้สอนหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ ได้รับการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และวิธกี ารสอน

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
13.4400
1
วท.กจ.
วอศ.กจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.
วษท.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
3.3600

3.3600

3.3600

3.3600

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
53. โครงการจัดการเรียนการสอน
ร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษา ทวิศึกษา

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1.เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชน
วัยเรียนและวัยทางานตาม
ความถนัดและความสนใจ
2.เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไป
สู่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในการเข้าสู่หลักสูตร
อาชีวศึกษา
3.เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับผู้เรียน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มคี วามประสงค์จะเรียนควบคู่
ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิขาชีพ (ปวช)

เชิงปริมาณ
หลักสูตรทวิศึกษา ตาม
ประเภทวิชาชีพ 20 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนและนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา)

เชิงปริมาณ
1.
ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย
ตามประเภทวิชาชีพที่เปิด
สอนหลักสูตรเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา)
2. ร้อยละ 70 ของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่เข้าโครงการเรียน
ร่วมฯ (ทวิภาคี) ได้รับ
คุณวุฒิ 2 ระบบ
เชิงคุณภาพ
1.
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ
ได้เรียนวิชาชีพตามความ
ต้องการและสนใจ
2.นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
และสายอาชีพ

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
10.0000
1
วท.กจ.
วอศ.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.
วกษ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
2.3500

2.4500

2.5500

2.6500

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

54. โครงการขยายและยกระดับ
1. เพื่อขยายสาขาวิชาในหลักสูตร
อาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีของสถานศึกษา
2. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคน
ให้รถรับการขยายตัวทาง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. เพื่อทาความร่วมมือ (MOU)
กับสถานประกอบการใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนหลักสูตร
ทวิภาคีเพิ่มขึ้น

1.เพื่อขยายสาขาวิชาใน
หลักสูตรอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ของสถานศึกษา
2.เพื่อผลิตและพัฒนา
กาลังคนให้รับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพิเศษ
3.เพื่อทาความร่วมมือ
(MOU)กับสถานประกอบการ
ในสาขาวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรทวิภาคีเพิ่มขึ้น

เชิงปริมาณ
เปิดสอนหลักสูตร
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ทุกสาขาวิชาของสถานศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

55. โครงการโครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟ สะพานสายรุ้ง
1) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ดนตรี
บาบัด
2) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การ
เคลื่อนไหวเพื่อความพร้อมในการ
เรียนรู้
3) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ นิทาน
สร้างสุข
4) พัฒนาทักษะการเรียนรู้
เสียงสื่อใจ
5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ มือน้อย
สร้างสมาธิ

1.นักเรียนที่บกพร่องทางการ
ได้ยนิ ทุกระดับชั้น 64 คน
2. นักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญาทุกระดับชั้น
120 คน

1. ร้อยละ 80 นักเรียนมี
การพัฒนาทักษะในการ
เรียนรู้
2. ร้อยละ 80 นักเรียนมี
ความพร้อมในการเรียนรู้

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
1.8000
1
วท.กจ.
วอศ.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.
วกษ.กจ.

0.0060

0.0060

0.0060

0.0060

0.0240

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4

5

1,2

เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด ทา
ความร่วมมือ (MOU) กับ
สถานประกอบการ
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1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ในการเรียนรู้
2. เพื่อสร้างความพร้อมให้กบั
นักเรียนในการเรียนรู้

2

สศศ

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
56. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. นักเรียนที่บกพร่อง
ทางการได้ยนิ ทุกระดับชั้น
2. นักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญาทุกระดับชั้น

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
สามารถแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ และเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีประสบการณ์เพิ่มเติมจาก
การเรียนรู้นอกห้องเรียน
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีการพัฒนาผลงานของ
ตนเอง เกิดความภาคภูมใิ จ
และสามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
0.1040
2
สศศ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
0.0260

0.0260

0.0260

0.0260

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

5

1,2
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1.เพื่อให้นักเรียนรู้จกั แสวงหา
ความรู้ได้ดว้ ยตนเอง จากแหล่ง
เรียนรู้ตา่ ง ๆ และเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์เพิ่มเติมจากการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนการนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
3. เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาใน
ผลงานของตนเอง เกิดความ
ภาคภูมใิ จและสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
57. โครงการยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม

เป้าหมายโครงการ
(4)

1. เพื่อให้ความรู้ครูมคี วามรู้ใน
การคัดกรองนักเรียนที่มคี วาม
ต้องการจาเป็นพิเศษ
2. เพื่อให้ครูมคี วามรู้และ
ความสามารถจัดทาแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) การจัดช่วง
เชื่อมต่อหรือแผนเปลี่ยนผ่าน
(ITP)และประเมินผลหลังการสอน
3. เพื่อให้ครูมคี วามรู้ในการขอสื่อ
อุดหนุนสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา ในรูปแบบคูปอง
การศึกษา ในระบบ
IEP Online
4. เพื่อให้ครูมคี วามรู้ในการใช้สื่อ
การสอนที่เหมาะสมกับการเรียน
การสอน

เชิงปริมาณ
1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 300 คน
เชิงคุณภาพ
1.ครูและบุคลากรมีความรู้ใน
การคัดกรองนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ
2.ครูมคี วามรู้และจัดทา
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล
(IEP) แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) การจัดช่วง
เชื่อมต่อหรือแผนเปลี่ยนผ่าน
(ITP) และประเมินผลหลัง
การสอน
3. ครูมคี วามรู้ในการขอสื่อ
อุดหนุน สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ในรูปแบบคูปอง
ในระบบ IEP Online
4. ครูมคี วามรู้ในการใช้สื่อ
การสอนที่เหมาะสม

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)
เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนในจังหวัด
กาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผ่านการทดสอบหลัง
การอบรมร้อยละ 80 ขึ้นไป

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
1.6000
1
ศกศ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
0.4000

0.4000

0.4000

0.4000

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

5
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. เพื่อยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) นักเรียนสังกัด
สพฐ.และ สช. ในระดับชั้น ป.6 ม.
3 และม.6 ให้ได้ร้อยละ
40 ขึ้นไป
2. เพื่อให้นักเรียนสังกัด สพฐ.และ
สช. ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพและตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. เพื่อนิเทศ กากับ ติดตามการ
ดาเนินงานการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
และ สช.

เชิงปริมาณ
โรงเรียนทุกโรงเรียนมีผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET)
ร้อยละ 40 ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้สงู ขึ้น
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สอนในระดับชั้น ป.6
ม.3 และ ม.6 สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้พร้อมรับการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET)
3. โรงเรียนได้รับการกากับ
ติดตามให้การดาเนินงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 นักเรียน
สังกัด สพฐ.และ สช. ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ
การพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เชิงคุณภาพ
1 ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สูงขึ้น
2 โรงเรียนมี Best Practice
ที่ประสบผลสาเร็จในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
3 โรงเรียนได้รับการนิเทศ
ติดตามการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
19.7300
2
ศธจ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
4.7300

5.0000

5.0000

5.0000

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

1
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58.โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1) จัดสรรงบประมาณให้กบั
โรงเรียน
2) นิเทศ กากับ ติดตามการ
ดาเนินงานการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
โรงเรียน
3) ประกวด Best Practice
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4) มอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนที่มี
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ผา่ นเกณฑ์ที่
กาหนด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
ทักษะอาชีพ
2. เพื่อนิเทศติดตามประเมินผล
และรายงานผลการพัฒนาฯ

เป้าหมายโครงการ
(4)
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาทุกหน่วยงาน
การศึกษา ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุน
2. นักเรียนนักศึกษา พัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และอาชีพเต็มตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกหน่วงงาน
การศึกษาได้รับการนิเทศ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา พัฒนา
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และทักษะอาชีพเต็มตาม
ศักยภาพ

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษามีสมรรถนะที่ตรง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ
2.ร้อยละของประชากรวัยรง
งาน (15-59) ที่มกี ารศึกษา
ระดับมัธยมตอนปลายหรือ
เทียบเท่าเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษามีการ
พัฒนาวิชาการและทักษะ
อาชีพได้เต็มศักยภาพตรง
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
16.2896
2
ศธจ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
5.0869

3.8500

3.8500

3.0000

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

2
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59. โครงการ นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนความเป็นเลิศทางทักษะ
วิชาการและทักษะอาชีพ
1) ประชุมชี้แจง ทา Focuc Group
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ
3) สถานศึกษาเสนอโครงการขอ
งบประมาณฯ
4) จัดตลาดนัดวิชาการและผลงาน
อาชีพ
5) นิเทศติดตามประเมินผลและ
รายงานผล

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

60. โครงการอ่านสร้างสุขสนุกในการ
อ่าน ส่งเสริมภาษาพัฒนาภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
(Work shop) จัดทาเอกสาร หนังสือ
อ่านเพิ่มเติม ชุด “อ่านสร้างสุขสนุก
ในการอ่าน ส่งเสริมภาษาพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น”
2) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูผู้สอนใช้สื่อ นวัตกรรม ส่งเสริม
นิสยั รักการอ่านประกอบการสอน
และปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน
บูรณาการเชื่อมโยงที่เน้นการ
ส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะความสามารถ และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในจังหวัด
กาญจนบุรี
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษาทุกสังกัด มีแหล่ง
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และ
นวัตกรรม มีคุณภาพและเพียงพอ

เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอน ร้อยละ 80
ใช้สื่อ นวัตกรรม ส่งเสริมนิสยั
รักการอ่าน
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
คุณลักษณะความสามารถ
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3. สถานศึกษาทุกสังกัด มี
แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
และนวัตกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอน มีความรู้ ความ
เข้าใจใช้สื่อ นวัตกรรม
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ความสามารถ และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
3. สถานศึกษามีสื่อแหล่ง
เรียนรู้และนวัตกรรม

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะและคุณลักษณะ
พื้นฐานของพลเมืองไทย
และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. จานวนสื่อการเรียนรู้
นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา
โดยการมีสว่ นร่วมจาก
ภาครัฐและเอกชน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมืองไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. สถานศึกษามีสื่อการ
เรียนรู้ นวัตกรรมที่ได้รับ
การพัฒนา โดยการมีสว่ น
ร่วมจากภาครัฐและเอกชน

แหล่ง
หน่วยงาน
งบประมาณ รับผิดชอบ
(8)
(7)
5.1700
2
ศธจ.กจ.

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2562
2563
2564
2565
รวม
2.1700

1.0000

1.0000

1.0000

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

2
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

แผนงานพื้นฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “ไทยแลนด์ 4.0”
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
61. โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. เพื่อให้ประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหา
ขยะเก่า และใหม่
2. เพื่อให้ประชาชนปฏิบัตติ าม
ระเบียบและมาตรการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและขยะของ
เสียอันตราย
3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในวัสดุแต่ละประเภท
การคัดแยกขยะ การนาวัสดุ
กลับมาใช้ใหม่ จะส่งผลให้เกิดการ
จัดการขยะในสังคมและชุมชน
สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้
อย่างเป็นรูปธรรม

เชิงปริมาณ
ประชาชนทั่วไป จานวน 960
คน
เชิงคุณภาพ
1) ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาขยะ
เก่าและใหม่
2) ประชาชน มีความรู้ ความ
เข้าใจในวัสดุแต่ละประเภท
การคัดแยกขยะ การนาวัสดุ
กลับมาใช้ใหม่ จะส่งผลให้
เกิดการจัดการขยะในสังคม
และชุมชน สามารถลด
ปริมาณขยะมูลฝอยได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

1. ร้อยละ 80 ของประชาชน
มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การแก้ไขปัญหาขยะเก่าและ
ใหม่
2. ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในวัสดุแต่ละประเภท
การคัดแยกขยะ การนาวัสดุ
กลับมาใช้ใหม่

2562
1.1800

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
1.1800

1.1800

1.1800

รวม
4.7200

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
กศน.กจ.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

5

6
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “ไทยแลนด์ 4.0”
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

62. โครงการส่งเสริมการเรียนรูต้ าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1) อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา
2) พัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทาง
การศึกษา

1. เพื่อยกระดับสถานศึกษาทั่วไป
ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง และ
ยกระดับสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรูห้ ลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรูต้ าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทางการศึกษา
3. เพื่อสร้างเด็กนักเรียน และ
ชุมชน ที่ความรูค้ วามเข้าใจและ
สามารถน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัด จานวน
442 โรงเรียน
2. ศูนย์การเรียนรูต้ าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทางการศึกษา
ปีละ 1 ศูนย์ตอ่ หน่วยงาน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน และชุมชน มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถน้อม
นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาทั่วไป จานวน
100 แห่ง ได้รับการนิเทศ
ติดตามเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง
2. สถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ จานวน 1 แห่ง/ปี
ที่ได้รับการนิเทศติดตามเพื่อ
ยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรูฯ้
3. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่เป็นศูนย์การ
เรียนรูฯ้ ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของนักเรียน
และชุมชนมีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้

2562
1.7200

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
1.7200

1.7200

1.7200

รวม
6.8800

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
1

หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(8)
สพป.กจ. 1-4
2
2
และ สพม.8
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “ไทยแลนด์ 4.0”
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
63. โครงการพัฒนาการศึกษาตาม
แนวพระราชดาริ

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรในสังกัดน้อมนาทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาเป็นหลักในการดาเนินงาน
เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรในสังกัด เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดี
และกว้างไกล ในการทางานของ
องค์กร จงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรในสังกัด เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจติ อาสา มี
ทักษะ ที่เพียงพอต่อการ
ประกอบอาชีพและดาเนินชีวติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เชิงปริมาณ
ครู บุคลากร นักเรียน
นักศึกษา ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี จานวน 400 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู บุคลกรทาง
การศึกษา นักเรียนและ
นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีกาญจนบุรี
สามารถนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดารงชีวติ ได้

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี สามารถนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดารงชีวติ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม
จริยธรรม มีจติ อาสา มี
ทักษะ ที่เพียงพอต่อ การ
ประกอบอาชีพ

2562
1.2500

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
1.2600

1.2700

1.2800

รวม
5.0600

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
วษท.กจ.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “ไทยแลนด์ 4.0”
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

64. โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมี 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
งานทา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเอง และทางานร่วมกับ
พอเพียง
ผู้อื่น
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทางาน มุ่งมั่นทางานจนสาเร็จ
และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรูแ้ ละ
ทักษะเกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ
4. เพื่อให้ผู้เรียนนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัตติ นได้

เป้าหมายโครงการ
(4)

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการมีทักษะใน
การทางาน พึ่งพาตนเอง
ทางานร่วมกับผู้อื่น มุ่งมั่น
ทางานจนสาเร็จและภูมใิ จ
ในผลงาน
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการมีทักษะ
พื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่
เข้าร่วมโครงการนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถนามาประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัตติ น

2562
0.0550

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
0.0550

0.0550

0.0550

รวม
0.2200

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
สศศ.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

5

1,2
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เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่บกพร่อง
ทางการได้ยนิ ทุกระดับชั้น
จานวน 50 คน
2. นักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ทุกระดับชั้น
จานวน 77 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมีทักษะในการ
พึ่งพาตนเอง และทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
2. ผู้เรียนมีทักษะในการ
ทางาน มุ่งมั่นทางานจน
สาเร็จและภูมใิ จในผลงาน
3. ผู้เรียนมีความรูแ้ ละทักษะ
เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ
4. ผู้เรียนนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์
ใช้กบั การปฏิบัตติ นได้

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “ไทยแลนด์ 4.0”
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ที่ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกร
ชาวไทย ยาวนานกว่า 60 ปี และ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อ
พระราชดาริจากโครงการฯให้มี
ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
2. เพื่อสร้างเยาวชนคนรุน่ ใหม่
ที่จะสืบสานและน้อมนา
พระราชดาริไปใช้การดาเนินชีวติ
อย่างถูกต้อง และสามารถ
บูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชน
และสังคมต่อไป
3. เพื่อให้นาความรูท้ ี่ได้รับไปปรับ
ใช้ในชีวติ ประจาวัน เสริมสร้าง
จิตสานึกในการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์
4. เพื่อคัดเลือกเยาวชนเป็น
ตัวแทนทาหน้าที่มคั คุเทศก์
ถ่ายทอดความรู้
สู่เยาวชน

เชิงปริมาณ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตร
นารีและบุคลากรทางการ
ลูกเสือในจังหวัด จานวน
500 คน จากสังกัดต่าง ๆ
เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีบุคลากรทางการลูกเสือ
เข้าใจโครงการพระราชดาริ
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้ตอ่ ตนเองและผู้อื่นอย่าง
พอเพียง

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาด
มีความรู้ ความเข้าใจใน
ศาสตร์พระราชา โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อย่างชัดเจน
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของลูกเสือ
เนตรนารี และยุวกาชาด
สามารถนาสิ่งที่ได้รับจาก
การอบรมและศึกษาดูงาน
มาปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
ได้อย่างพอเพียง และ
ภาคภูมใิ จ

2562
0.8150

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
0.8150

0.8150

0.8150

รวม
4.1400

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศธจ.กจ.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

1,3

1
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65. โครงการ ลูกเสือ เนตรนารี
และยุวกาชาด “รูง้ านสืบสาน
พระราชดาริ”
1) อบรมแกนนาลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
- แนวทางการขับเคลื่อนและ
การบริหารจัดการโครงการ
พระราชดาริ
- เรียนรูต้ ามรอยยุคลบาท...
ศาสตร์ของพ่อ (ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)
- กระบวนการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานโครงการพระราชดาริ
2) ศึกษาดูงาน โครงการปิดทอง
หลังพระ จังหวัดน่าน และจังหวัด
ใกล้เคียง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

แผนงานพื้นฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายโครงการ
(4)

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มคี วาม
เข้มแข็งในระบบการประกัน
คุณภาพภายในการศึกษา
2. เพื่อให้ผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มคี วามเข้าใจในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และสามารถนาไปปฏิบัติ
ในโรงเรียนให้เกิดเป็นรูปธรรม
โดยมีคู่มอื เป็นแนวทางการปฏิบัติ
3. เพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทา
หน้าที่ตดิ ตาม และตรวจสอบ
คุณภาพทางการศึกษา

เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารโรงเรียน และครู
ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ละ 2 คนได้รับการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิทาหน้าที่
ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพทางการศึกษาใน
การปฏิบัตหิ น้าที่ตดิ ตามและ
ตรวจสอบคุณภาพทางการ
ศึกษาทุกท่านได้รับการ
พัฒนาการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนทุกแห่งมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง และมีคุณภาพ
2. โรงเรียนสามารถ
ดาเนินการพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตามคู่มอื

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 85 ของผู้บริหาร
โรงเรียน และครูได้รับการ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของ
ผู้ปกครองชุมชน มีความ
มั่นใจในสถานศึกษาของ
ท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 95 ของโรงเรียน
ผ่านการรับรองคุณภาพ

2562
0.6620

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
0.6620

0.6620

0.6620

รวม
2.6480

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(7)
(8)
1
สพป.กจ. 1-4
2
2
สพม.8
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66. โครงการการพัฒนาความ
เข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
1) ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารผู้ทรง
คุณวุฒิทาหน้าที่ตดิ ตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา
ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียน
2) นิเทศ ติดตามการดาเนินงาน
การพัฒนาความเข้มแข็งระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
3) จัดทารายงานการสังเคราะห์
รายงานประจาปี
4) พัฒนาโรงเรียนที่ไม่ผ่านการ
รับรองคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

2562

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

รวม

1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กให้มวี ธิ ปี ฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนโรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึ้น

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัด 177 แห่ง
2. ข้าราชการครูโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัด 177 แห่ง
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับ
การพัฒนา
2. ร้อยละของครูในโรงเรียน
ขนาดที่ได้รับการพัฒนา
3. ร้อยละของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนา

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่พัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มวี ธิ ปี ฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กมี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เพิ่มขึ้นใน 5 วิชาหลัก
ร้อยละ 3

2.4508

2.4508

2.4508

2.4508

9.8032

68. โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษา
1) การจัดทาข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
(10 พ.ย. 2561)
2) การจัดทาข้อมูลนักเรียน
สิ้นปีการศึกษา 2561
3) การจัดทาข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2562
(10 มิ.ย. 2562)

1. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด มี
ความรูค้ วามเข้าใจสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
สามารถนาไปปฏิบัตไิ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้บุคลากรในสังกัด
สามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลและข้อมูลสถานศึกษา
ได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
สามารถรายงานได้ตามกาหนด
เวลา
3. เพื่อใช้ขอ้ มูลวิเคราะห์แนวโน้ม
ในการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัตกิ าร

เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
จัดทาข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลของโรงเรียน
2. จัดทาศูนย์ขอ้ มูล
สารสนเทศของ
สานักงานเขตพื้นที่ฯ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกดั มีขอ้ มูล
สารสนเทศที่ถกู ต้องและเป็น
ปัจจุบัน ในรูปแบบเอกสาร
และข้อมูลออนไลน์ในระบบ
Data Management
Center ใช้เป็นแหล่งข้อมูล
สารสนเทศพื้นฐาน ในการ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาแนวโน้มเพื่อจัด
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ งานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกัดจัดทาข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษามีขอ้ มูล
สารสนเทศทางการศึกษาไป
ใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

0.4050

0.4050

0.4050

0.4050

1.6200

1

สพป.กจ. 1-4
สพม.8

4

4
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67. โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการเพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็กสู่
โรงเรียนชุมชน
1) พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มี
วิธปี ฏิบัตทิ ี่เป็นเลิศ
2) แก้ปัญหาการเรียนการสอน
3) จัดแข่งขันวิชาการนักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก

แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(7)
(8)
1
สพป.กจ. 1-4
4
5

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
69. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา

เป้าหมายโครงการ
(4)

1.เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา
2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน
การสอนและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรูแ้ ละตระหนัก
ถึงความสาคัญของการใช้หลัก
คุณธรรม จริยธรรม
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึษา
เกิดความสานึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนา
ตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดี เป็นคน
ดีของชาติมคี ุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดงี ามในเรือ่ งความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบ
วินัยขยันหมั่นเพียร ประหยัดและ
อดออม สุภาพมีน้าใจและมีจติ
อาสา จิตสาธารณะ

เชิงปริมาณ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา 8,000 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจหลักคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ
90 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
นักเรียน นักศึกษา เกิด
ความตระหนักในการทา
ความดี ยึดหมั่นในความ
ถูกต้อง และช่วยเหลือกัน
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

2562
1.7592

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
1.9392

2.1192

2.2992

รวม
8.1168

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
วท.กจ.
วอศกจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.
วษท.กจ.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
70. โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์ และ
ปรับปรุงห้องปฏิบัตกิ าร
เรียนการสอน
1) งบลงทุน
1.1) ค่าครุภณ
ั ฑ์
1.1.1) เครือ่ งกัด มินิ ซีเอ็นซี
จานวน 1 เครือ่ ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

นักเรียน สาขาช่างกลโรงงาน ร้อยละ 100 ของนักเรียน
จานวน 384 คน
สาขาช่างกลโรงงาน ได้รับ
ความรูแ้ ละฝึกปฏิบัตจิ าก
ครุภณ
ั ฑ์
นักเรียน ปวช. ปวส.
ร้อยละ 90 ของนักเรียน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ปวช. ปวส. ได้ใช้ประโยชน์
จานวน 2,000 คน
จากครุภณ
ั ฑ์
นักเรียน สาขาช่างไฟฟ้า
ร้อยละ 100 ของนักเรียน
จานวน 500 คน
สาขาช่างไฟฟ้า ได้รับความรู้
และฝึกปฏิบัตจิ ากครุภณ
ั ฑ์

นักเรียน ครู และบุคลากร ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครู
วิทยาลัยเกษตรและ
และบุคลากร ได้ใช้
เทคโนโลยีกาญจนบุรี จานวน ประโยชน์จากครุภณ
ั ฑ์
400 คน

2562

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

รวม

0.2200

0

0

0

0.2200

0.2969

0

0

0

0.2969

1.8659

0

0

0

1.8659

0.6172

0

0

0

0.6172

1.7100

0

0

0

1.7100

1.2850

0

0

0

1.2850

แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

1

วท.กจ.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4

154

1 .พัฒนากาลังคนให้มคี ุณภาพ
และมาตรฐานตรงตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2. ผลิตกาลังคนให้มคี วามเป็น
1.1.2) โทรทัศน์สีชนิด Smart เลิศและให้ได้มาตรฐานสากล
TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
3. พัฒนากาลังคนให้มโี อกาส
จานวน 9 เครือ่ ง
เรียนรูท้ ักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง
1.1.3) ห้องปฏิบัตกิ าร
คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย
จานวน 1 ห้อง
1.1.4) ชุดฝึกนิวเมติกส์และ
ไฮดรอกลิกส์ จานวน 1 ชุด
1.1.5) ครุภณ
ั ฑ์รถบรรทุก
เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน
(ดีเซล) 6 ล้อ พร้อมกระบะ และ ในสาขาวิชาต่าง ๆ
หลังคาวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี
1.1.6) ชุดปฏิบัตกิ าร
วิทยาศาสตร์วทิ ยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี

เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

วษท.กจ.

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

นักเรียน ครู และบุคลากร. ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครู
วิทยาลัยเกษตรและ
และบุคลากร ได้ใช้
เทคโนโลยีกาญจนบุรี จานวน ประโยชน์จากครุภณ
ั ฑ์
400 คน

2562

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

รวม

0.4529

0

0

0

0.4529

0.8645

0

0

0

0.8645

0

0

0

0.9330

นร.ปวช.,ปวส. วช.กจ. 919
คน

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะการออกแบบ
ยานยนต์
ร้อยละ 95 ของผู้เรียนได้รับ
นักศึกษา จานวน 1,650 คน การฝึกในห้องปฏิบัตกิ ารฯ

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
วษท.กจ.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4

0.9330

2.7500

0

0

0

2.7500

วช.กจ.

3.0000

0

0

0

3.0000

วก.กจ.
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1.1.7) ครุภณ
ั ฑ์สื่อโสตและการ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน
เรียนการสอนวิทยาลัยเกษตรและ
ในสาขาวิชาต่าง ๆ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี
1.1.8) ครุภณ
ั ฑ์ชดุ ปฏิบัตกิ าร
แปรรูปผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
เกษตรวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี
1.1.9) ครุภณ
ั ฑ์ชดุ ปฏิบัตกิ าร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี
1.1.10) ห้องชุดคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการ
ออกแบบยานยนต์
1.1.11) ห้องปฏิบัตกิ าร
วิทยาศาสตร์ ชุดเครือ่ งยนต์
แก๊สโซลีน ชุดฝึกเครือ่ งยนต์ดเี ซล
ระบบคอมมอนเรล ห้องปฏบัตกิ าร
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และ
ห้องปฏิบัตกิ ารเครือ่ งรับโทรทัศน์
ดิจติ อล

เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

2562

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

รวม

1.พัฒนากาลังคนให้มคี ุณภาพ
นักเรียน วก.พนมทวน
และมาตรฐานตรงตาม
500 คน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2.ผลิตกาลังคนให้มคี วามเป็นเลิศ
และให้ได้มาตรฐานสากล
3.พัฒนากาลังคนให้มโี อกาส
เรียนรูท้ ักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
ความรูจ้ ากครุภณ
ั ฑ์

7.2680

0

0

0

7.2680

1เพื่อจัดหาครุภรั ฑ์สานักงานและ นักเรียน ครู และเจ้าหน้า
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
หน้าที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
2.เพื่อจัดสร้างอาคารสาหรับ
กาญจนบุรี 2,000 คน
ใช้ฝึกอาชีพ
3.เพื่อปรับปรุงอาคารเก่าและชารุด

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
ความรูจ้ ากครุภณ
ั ฑ์

18.6901

0

0

0

18.6901

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
1

หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)
(8)
วก.พนมทวน
3
5

อศจ.กจ.

6

6
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1.1.12) รถยนต์โดยสารขนาด
ไม่น้อยกว่า 11ที่นั่ง (ดีเซล)
1.1.13) ชุดครุภณ
ั ฑ์ปฏิบัตกิ าร
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
1.1.14) ปรับปรุงตกแต่งอาคาร
เรียนตึกพาณิชยกรรมรวม (ชั้น3)
1.1.15) ปรับปรุงอาคารเรียน
พาณิชยกรรม (ตาข่ายกันนก)
1.1.16) ปรับปรุงตกแต่ง
อาคารหอประชุม
1.1.17) จัดหาครุภณ
ั ฑ์
สานักงานและครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
1.1.18) จัดสร้างอาคารสาหรับ
ใช้ฝึกอาชีพปรับปรุงอาคาร
ที่เก่าและชารุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
2) ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง
2.1) อาคารแฟตล 14 หน่วย
จานวน 1 หลัง
2.2) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่
ต่ากว่า 4,000 ตารางเมตร 1 หลัง
2.3) อาคารปฏิบัตกิ ารเอนก
ประสงค์พร้อมครุภณ
ั ฑ์ พื้นที่ไม่ต่า
กว่า 3,000 ตารางเมตร 1 หลัง

1. พัฒนากาลังคนให้มคี ุณภาพ
และมาตรฐานตรงตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
2. ผลิตกาลังคนให้มคี วามเป็น
เลิศและให้ได้มาตรฐานสากล
3. พัฒนากาลังคนให้มโี อกาส
เรียนรูท้ ักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายโครงการ
(4)

นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรของของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

จัดหาอาคารและซ่อมแซมอาคาร นักเรียน ครู และบุคลากร.
เรียนและบ้านพักอาจารย์
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี
400 คน

เพื่อเพิ่มประสิทธาพและพัฒนา
กาลังคน ให้มคี ุณภาพและ
มาตรฐาน

นักศึกษา และบุคลากร
1,755 คน

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครู
และบุคลากร ได้ใช้ประโยชน์

2562

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

รวม

12.0928

0

0

0

12.0928

33.0982

0

0

0

33.0982

28.6675

0

0

0

28.6675

3.9870

0

0

0

3.9870

0.9970

0

0

0

0.9970

2.4111

0

0

0

2.4111

34.0000

0

0

0

34.0000

แหล่ง
งบประมาณ
(7)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)

1

วท.กจ.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

4

วษท.กจ.
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2.4) อาคารเอนกประสงค์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
2.5) ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
และปฏิบัตกิ ารวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี
2.6) ซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
2.7) อาคารโรงอาหาร
หอประชุม พื้นที่ไม่ต่ากว่า 2,800
ตร.ม.ปรับปรุงรัว้ และป้าย คสล.
และ โครงหลังคาเอนกประสงค์
ขนาด 1,200 ตร.ม.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

วก.กจ.

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
71. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เชิงปริมาณ
บุคลากรในหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 2 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในหน่วยตรวจสอบ
ภายในได้รับการพัฒนา
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ภาคราชการเป็น
มาตรฐานสากล

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)
เชิงปริมาณ
ผู้ตรวจสอบภายในที่เข้ารับ
การอบรม มีเวลาในการ
อบรมไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ผู้จดั
อบรมกาหนด
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมสอบผ่าน
การทดสอบวัดความรู้

2562
0.0904

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
0.0541

0.0000

0.0000

รวม
0.1445

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศธจ.กจ.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

6

6
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1. เพื่อพัฒนาและยกระดับ
วิชาชีพการตรวจสอบภายในภาค
ราชการสู่มาตรฐานสากลให้
ผู้ตรวจสอบภายในมีความรูแ้ ละ
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
วิธกี ารของงานการตรวจสอบ
ภายในที่ถกู ต้อง
2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถนาความรูท้ ี่ได้รับไปปรับ
ใช้หรือประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพให้กบั
ระบบการตรวจสอบภายในภาค
ราชการ เพื่อการเป็นที่ปรึกษาใน
การเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิ านและการบริหาร
ภาครัฐ
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการ
กากับดูแลควบคุมตนเองที่ดี
เพื่อให้เกิดวินัยการคลังในการ
บริหารจัดการองค์กร

เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
72. โครงการตรวจสอบการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายในด้านการ
ตรวจสอบการเงินและบัญชีของ
สถานศึกษา
2. เพื่อตรวจประเมินด้านการเบิก
จ่ายเงินเรียนฟรี 15 ปี, เงินนม
และเงินอื่นๆ (ถ้ามี) ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ
3. เพื่อกากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัตงิ านของหน่วยรับตรวจ
ให้คาแนะนา ปรึกษา เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและ
นโยบายของทางราชการ

เชิงประมาณ
สถานศึกษาเอกชนในสังกัด
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี จานวน 11 แห่ง
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาเอกชนในสังกัดมี
การปฏิบัตงิ านด้านการเงิน
และบัญชีเป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เชิงประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ดาเนินการตรวจสอบ
สถานศึกษาครบถ้วนตาม
แผนการตรวจสอบที่ได้
กาหนดไว้
เชิงคุณภาพ
1. กรอบและแนวทางการ
ตรวจสอบภายใน ประจาปี
2562 สอดคล้องกับนโยบาย
ตัวชี้วดั
2. หน่วยงานที่ได้รับการ
ตรวจสอบภายในได้รับแจ้ง
รายงานผลตรวจสอบภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2562
รายงวด
3. หน่วยงานที่ได้รับการ
ตรวจสอบภายใน รายงาน
ผลการปรับปรุงแก้ไขข้อ
ทักท้วง

2562
0.0040

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
0.0178

0.0040

0.0178

รวม
0.0436

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศธจ.กจ.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

6

6
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

73. โครงการการวางแผนพัฒนา
1. เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัตกิ าร เพือ่ การบริหารจัดการศึกษาของ
ประจาปี
จังหวัด
2. เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา
ของหน่วยเหนือ
3. เพื่อทบทวนจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปีงบประมาณของจังหวัด
และของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1. จัดทาข้อมูสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการวางแผนการบริหาร
จัดการศึกษา โดยจัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง 30 คน
2 วัน
2. จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
80 คน 4 วัน
3. จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารของ
สานักงานศึกษาธิการ 35 คน
2 วัน
เชิงคุณภาพ
1. มีขอ้ มูลสารสนเทศที่
ครอบคลุมถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน
2. มีแนวทางในการบริหาร
จัดการศึกษาของจังหวัดโดย
การมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานทางการศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดทา
แผนมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
2. ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานทางการศึกษาใช้
แผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนปฏิบัตกิ ารเป็นเครือ่ งมือ
ในการปฏิบัตงิ าน
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของแผนงาน/
โครงการ สอดคล้องกับ
กรอบนโยบายยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี และ
นโยบายของหน่วยเหนือ

0.2260

0.2260

0.2260

0.2260

1.อาคารสานักงาน 1 หลัง
2.ความพึงพอใจของ
บุคลากรและผู้รับบริการ

20.135

0

0

0

เพื่อให้สนง.ศธจ.กจ.มีอาคาร
อาคารสานักงาน 1 หลัง
สานักงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัตงิ าน

2562

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

0.9040

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศธจ.กจ.

20.135

2

ศธจ.กจ.

รวม

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

6

6

6

6
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74. โครงการก่อสร้างอาคาร
สนง.ศธจ.กจ.
1) งบลงทุน
1.1) ค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

75. โครงการบริหารจัดการสานักงาน 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
บริหารจัดการศึกษา
2. เพื่อให้การใช้จา่ ยงบประมาณ
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี มีงบประมาณ
เพียงพอในการสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากรใน
สานักงาน
เชิงคุณภาพ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เชิงปริมาณ
ร้อยละความสาเร็จของการ
เบิก-จ่ายเงินเป็นไปตามแผน
เชิงคุณภาพ
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรีบริหาร
จัดการการเงินและพัสดุได้

3.0000

3.0000

3.0000

3.0000

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประชุม
2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้
ความเข้าใจในเรือ่ งที่ประชุม
สามารถนาไปใช้ในการ
ดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

0.1159

0.1159

0.1159

0.1159

1.เพิ่อจัดทาคารับรองการปฏิบัติ บุคลากรในสานักงาน
ราชการและประเมินผล
50 คน
ตามตัวชี้วดั ฯ
2.เพื่อจัดทาระบบควบคุมภายใน
และประเมินการควบคุมภายใน
3. เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจใน
นโยบาย จุดเน้นฯ
4.เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิ าน

2562

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565

12.0000

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศธจ.กจ.

0.4636

2

ศธจ.กจ.

รวม

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

6

6

6

6
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76. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสนง.ฯ
1) ประชุมการจัดทาคารับรอง
ปฏิบัตริ าชการฯ
2) ประชุมควบคุมภายใน
3) ประชุมผู้บริหาร บุคลากรใน
สานักงาน

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
77. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

1. เพื่อให้บุคลากรมีจติ สานึกที่ดี
ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามบทบาทของตนเองเพื่อพร้อม
ปฏิบัตงิ านและให้บริการอย่างเต็ม
ใจและมีความสุข
2. เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรม
บริการที่ดี เกิดทักษะการสื่อสาร
มีการประสานงานที่ดแี ละมีการ
ทางานเป็นทีม

เชิงปริมาณ
บุคลากรสานักงาน
ศึกษาธิการ จังหวัด
กาญจนบุรีทุกคน จานวน
45 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีปฏิบัตงิ านได้
อย่างมีคุณภาพ และ
ให้บริการที่ดี มีทักษะการ
สื่อสาร เกิดการประสานงาน
ที่ดี และมีการทางานเป็น
ทีมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เชิงปริมาณ
1. ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกับ
บรรยากาศในการทางาน
มากกว่า ร้อยละ 90
2. ความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการ ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในการปฏิบัตงิ านที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
นาไปใช้ในการดาเนินงานได้
อย่างมีความสุข และ
สามารถให้บริการที่ดกี บั ผู้
มารับบริการ

2562
0.2707

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
0.2707

0.2707

0.2707

รวม
1.0826

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศธจ.กจ.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

3

162

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

78. โครงการอบรมระบบสารสนเทศ
และการติดตามตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนใน
โรงเรียนเอกชน

1. เพื่อทราบจานวนนักเรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา และ
ข้อมูลอื่น ๆ ของโรงเรียนเอกชน
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานด้าน
สารสนเทศ และใช้เป็นข้อมูลใน
การคานวณเงินอุดหนุนต่าง ๆ
2. เพื่อรับทราบข้อมูลและ
เอกสารที่ดาเนินการใช้จา่ ยเงิน
อุดหนุนฯ ทุกประเภท เป็นไปตาม
ระเบียบ แนวปฏิบัติ ที่กาหนด
อย่างถูกต้อง
3. เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค
ในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ให้คาปรึกษาแนะนา
และหาทางช่วยเหลือแก้ไข

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรด้านงานบริหาร
จัดการเงินอุดหนุนรายบุคคล
โรงเรียนเอกชน จานวน 50
คน
2. โรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ได้รับการตรวจสอบ ตาม
จานวนนักเรียน ณ 10
มิถนุ ายน ของทุกปี
3. โรงเรียนเอกชนได้รับการ
ตรวจติดตามการใช้จา่ ยเงิน
อุดหนุนทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. มีขอ้ มูลการใช้จา่ ยเงิน
อุดหนุนฯ ของโรงเรียน
เอกชนในสังกัด อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบและแนวปฏิบัติ
2. บุคลากรผู้รับผิดชอบ
ปฏิบัตงิ านมีความรู้ ความ
เข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
ชัดเจนขึ้น ทาให้งานที่ปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบ และมี
คุณภาพ

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ทุกโรงเรียนได้รับการ
ตรวจสอบจานวนนักเรียน
2. โรงเรียนเอกชนในสังกัด
ทุกโรงเรียนได้รับการตรวจ
ติดตามการใช้จา่ ยเงินอุดหนุน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของโรงเรียน
เอกชนในสังกัดมีขอ้ มูล
นักเรียนที่ถกู ต้อง ครบถ้วน
2. ร้อยละของบุคลากร
โรงเรียนเอกชนในสังกัด ที่
รับผิดชอบงานด้านการ
อุดหนุนฯ และงานข้อมูล
สารสนเทศ มีความรู้ และ
ความเข้าใจ ในการ
ปฏิบัตงิ านด้านการอุดหนุนฯ
และงานข้อมูลสารสนเทศ
3. ร้อยละของโรงเรียนแอก
ชนในสังกัด มีการใช้จา่ ยเงิน
อุดหนุนฯ ถูกต้องตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติ

2562
0.0675

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
0.0675

0.0675

0.0675

รวม
0.2700

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศธจ.กจ.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3

1
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
79. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษาขององค์
คณะบุคคล

เป้าหมายโครงการ
(4)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เพื่อสนับสนุนให้องค์คณะบุคคลทั้ง
4 องค์คณะ ปฏิบัตหิ น้าที่ตาม
อานาจหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมองค์คณะบุคคล
4 องค์คณะ และคณะทางาน
รวมทั้งสิ้น 61 คน เดือนละ
1 ครัง้ รวม 48 ครัง้
2. จัดกิจกรรมพัฒนา/
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นการ
ปฏิบัตงิ านตามบทบาท
หน้าที่องค์คณะบุคคลทั้ง 4
คณะ
เชิงคุณภาพ
1. การพิจารณากลั่นกรอง
เสนอแนะการบริหารจัดการ
การศึกษาและการบริหาร
งานบุคคลของจังหวัดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
2. องค์คณะบุคคลได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนา
ความรูม้ าใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ
จานวนครัง้ ของการประชุม
พิจารณากลั่นกรองและ
เสนอแนะด้านการบริหาร
จัดการศึกษาและการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปตาม
เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของการมีส่วน
ร่วมขององค์คณะบุคคลทั้ง
4 คณะ บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย

2562
1.2921

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
1.2921

1.2921

1.2921

รวม
5.1683

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
ศธจ.กจ.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

6

6
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

แผนงานพื้นฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ชายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
1.มีหลักสูตรบูรณาการอาเซียน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เหมาะสมกับ
บริบทพื้นที่ 5 ด้าน
2.มีสื่อและแหล่งเรียนรูป้ ระชาคม
อาเซียนไม่น้อยกว่า 5 ด้าน
3. จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรียนรูอ้ าชีพและพบปะ
ผู้ประกอบการ อย่างน้อย 1 ครัง้
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารและครู มีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมเปิดโลก
ทัศน์การบริหารงานองค์กรสู่
อาเซียน
2. ครูนาหลักสูตรการจัด
การศึกษาไปทดลองใช้ และทา
วิจยั หลักสูตร
3. นักเรียนมีทักษะด้านอาชีพ
มีงานทา และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข

เชิงปริมาณ
1. จานวนหลักสูตรบูรณา
การอาเซียน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
สถานศึกษา
2. ร้อยละ 50 ของสื่อและ
แหล่งเรียนรูป้ ระชาคม
อาเซียนที่พัฒนาขึ้น
3. โรงเรียน 10 แห่ง
นาร่องจัดการเรียนรูส้ ู่อาชีพ
4. ร้อยละ 50 ของครูศึกษา
ดูงาน และแลกเปลี่ยน
เรียนรูใ้ นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
5. นักเรียนร้อยละ 10 มี
ความพร้อมสู่ตลาดอาชีพ

2562
2.5020

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
2.5020

2.5020

2.5020

รวม
10.0080

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
สพม.8

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

4

2
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80. โครงการพัฒนาหลักสูตรอาเซียน 1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละ
และการศึกษาอาชีพในโรงเรียนใน การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาเซียน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในโครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2. เพื่อพัฒนาการจัดทาสื่อและ
แหล่งเรียนรูป้ ระชาคมอาเซียน
3. เพื่อเปิดโลกทัศน์การ
บริหารงานองค์กรสู่อาเซียน แก่
ผู้บริหารและครู สามารถวิเคราะห์
วางแผนกลยุทธ์ ปรับปรุงและ
พัฒนาวิสัยทัศน์ และทิศทางการ
พัฒนาหน่วยงานรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
4. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนนาร่อง
การจัดการศึกษางานอาชีพของ
โรงเรียนที่มผี ลงานดีเด่น
5. เพื่อจัดประสบการณ์และแรง
บันดาลใจให้นักเรียนพบกับ
ผู้ประกอบการ

เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ชายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
81. โครงการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาสายอาชีพแก่เด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่ชายแดนได้รับโอกาสใน
การฝึกอบรมวิชาชีพ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
ของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ชายแดน

เป้าหมายโครงการ
(4)

เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ชายแดนร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายๆได้รับการฝึก
อบรมวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
พัฒนา เรียนจบหลักสูตร
วิชาชีพ

2562
0.8400

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6)
2563
2564
2565
0.9000

0.9500

1.0000

รวม
3.6900

แหล่ง
งบประมาณ
(7)
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
(8)
วช.กจ.

สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

3
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เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ชายแดน อาเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 100 คน
เชิงคุณภาพ
1. เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ชายแดนนาความรูท้ ี่ได้รับไป
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้
เลี้ยงชีพ
2. เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ชายแดนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพที่
ตรงตามความต้องการของ
ตนเองและท้องถิ่น

ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
(5)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนงานบูรณาการ

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

แผนงานบูรณาการ
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นที่เป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ัดและ
ค่าเป้าหมาย
(7)

2562

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2563
2564
2565
รวม

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)
(9)
(10)

แผนงานบูรณาการ 1 การสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์
1. ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนนักศึกษาทาง
สุนทรียภาพ เล่นดนตรี
ไทยได้อย่างน้อยคนละ
1ประเภท
2. ให้นักเรียนนักศึกษา
เห็นคุณค่าความสาคัญ
เกิดความภาคภูมิใจ มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสืบสานดนตรีไทย
3. เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาแสดงออก
สามารถทางดนตรีไทย
4. เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์มีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาศักยภาพด้าน
ดนตรีไทย
5.ให้นักเรียนนักศึกษา
สามารถประกวด
แข่งขันในระดับต่าง ๆ

1 .สถานศึกษาและ จังหวัดกาญจนบุรี
สถาบันการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
อาเภอละ 2 แห่ง
รวม 26 โรงเรียน
2. นักเรียนนักศึกษา
ในสถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100
สถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษา
2. ร้อยละ 100 นักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษา
และสถาบันการศึกษา
3. ร้อยละ 100 อาจารย์
และนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี
เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ 80 สถานศึกษา
และสถาบันการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ทุกแห่ง
มีการจัดการเรียนการสอน
ดนตรีไทยได้อย่างมีคุณภาพ

6.8250

6.8250

6.8250

6.8250 27.3000

3

ศธจ.กจ.
และ มรภ.กจ.

3

1
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1. โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
1.ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
ด้านดนตรีไทยในสถานศึกษาและ นักศึกษาทางสุนทรียภาพ
สถาบันการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย
คนละ 1 ประเภท
2. ให้นักเรียนนักศึกษา
เห็นคุณค่าความสาคัญเกิด
ความภาคภูมิใจและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และสืบ
สานดนตรีไทย
3. ให้นักเรียนนักศึกษา
แสดงออกซึง่ ความสามารถ
ทางดนตรีไทย
4. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์มีเครือข่ายร่วม
พัฒนาศักยภาพดนตรีไทย
5.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
พัฒนาประสบการณ์ด้าน
ดนตรีไทยที่ได้รับ ใช้ใน
การประกวดแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นที่เป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ัดและ
ค่าเป้าหมาย
(7)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม

แหล่ง
งบประมาณ
(9)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)
(10)

แผนงานบูรณาการ 15 การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัย

2. โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา
นักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
นักเรียนในจังหวัด
สานักงานเขตพื้นที่
กาญจนบุรี
การศึกษาและ
สถานศึกษาจัดแข่งขัน
กีฬาและกรีฑา และส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา และกรีฑา
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนที่เข้ามีความรู้
ทักษะในการแข่งขันกีฬา
2.นักเรียนมีความสามัคคี
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้จกั
ทางานเป็นหมูค่ ณะ
3. นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
4.นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
5.นักเรียนผูป้ กครอง
ชุมชนและสังคมมี
คุณภาพชีวติ ที่ดี

จังหวัดกาญจนบุรี เชิงปริมาณ
ร้อยละ 90 จานวน
ของนักเรียนในจังหวัด
กาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมฯ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ไม่
ยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด
มีความสามัคคี รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัยและรู้จกั
ทางานเป็นหมูค่ ณะชุมชน
และสังคมมีคุณภาพชีวติ ที่ดี

1.5410

1.5410

1.5410

1.5410

6.1640

3

ศธจ.กจ.

3

1

168

1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย และรู้จกั ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านกีฬาและกรีฑา
3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย รู้จกั ทางานเป็นหมู่
คณะ และดารงชีวติ อยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุข
4 เพื่อเสริมสร้าง และ
พัฒนาทัศนคติไปสู่
พฤติกรรมที่พึงประสงค์โดย
ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสือ่ และ
ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด
5 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของนักเรียนโดยอาศัยกีฬา
เป็นเครื่องมือสาคัญ

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมัน่ คง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นที่เป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ัดและ
ค่าเป้าหมาย
(7)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม

แหล่ง
งบประมาณ
(9)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)
(10)

แผนงานบูรณาการ 16. การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

13.โครงการส่งเสริม พัฒนา การ
จัดการศึกษา โดยการนา PLC มาใช้
ในกระบวนการขับเคลือ่ นการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสูค่ วามยัง่ ยืน

เชิงปริมาณ
โรงเรียนโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
กองทุนการศึกษา
และครูโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา 293
คน
เชิงคุณภาพ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
และครู โรงเรียน
โครงการกอง
ทุนการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจ และ
สามารถนา PLC มาใช้
ในกระบวนการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสูค่ วาม
ยัง่ ยืนและเป็นรูปธรรม

จังหวัดกาญจนบุรี เชิงปริมาณ
ร้อยละของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และครู
โรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจการนา PLC มา
ใช้ในกระบวนการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสูค่ วาม
ยัง่ ยืน
เชิงคุณภาพ
รูปแบบการจัดการศึกษาที่
นากระบวนการ PLC มาใช้
ในการขับเคลือ่ นการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสูค่ วาม
ยัง่ ยืนในโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษาของ
จังหวัดกาญจนบุรี

0.5652

0.5652

0.5652

0.5652

0.5652

3

ศธจ.กจ.

3

1
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1) เพื่อให้ผบู้ ริหาร
สถานศึกษาและครู
โรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจการนา PLC มา
ใช้ในกระบวนการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสูค่ วาม
ยัง่ ยืน
2) เพื่อศึกษารูปแบบการ
จัดการศึกษาที่นา
กระบวนการ PLC มาใช้ใน
การขับเคลือ่ นการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสูค่ วาม
ยัง่ ยืนในโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษาของ
จังหวัดกาญจนบุรี

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

แผนงานบูรณาการ
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
แผนบูรณาการ 16 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
4. โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา
1) จัดประชุม ฝึกอบรม ถอด
บทเรียน

เป้าหมายโครงการ
(4)

1. เพื่อพัฒนาครู ครูภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ให้มีความรู้
เกีย่ วกับชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community)
2. เพื่อจัดการความรู้การ
จัดการกระบวนการเรียนรู้
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อจัดการความรู้ของ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียนเกีย่ วกับสาขาอาชีพ
ประเพณีวฒ
ั นธรรมและ
สิง่ แวดล้อม

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรในเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา35 โรง
ตัวแทนครูโรงเรียนละ
20 คน รวม 700 คน
2. ตัวแทนชุมชนหรือครู
ภูมิปัญญาท้องถิน่ สาขา
อาชีพ ประเพณี
วัฒนธรรมและ
สิง่ แวดล้อม 130 คน

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นที่เป้าหมาย
(6)

ผูบ้ ริหาร ครู
จังหวัดกาญจนบุรี
บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 35
โรงเรียน

ตัวชีว้ ัดและ
ค่าเป้าหมาย
(7)

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 90 ของครู
โรงเรียนในเครือข่ายได้รับ
การอบรม
2. ร้อยละ 90 ของครู
โรงเรียนในเครือข่าย
ได้รับการอบรม
3. ร้อยละ 90 ของครู
โรงเรียนในเครือข่ายมี
ความรู้ตามหลักสูตร
กาหนดและสามารถ
จัดการความรู้เกีย่ วกับ
กระบวนการเรียนรู้
4. ร้อยละ 90 ของตัวแทน
ชุมชนหรือภูมิปัญญา
ท้องถิน่ มีความรู้ตาม
หลักสูตรกาหนด

2562

2.2846

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2563
2564
2565
รวม

2.2846

2.2846

2.2846

9.1384

1

สพม.8

3

1,2
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)
(9)
(10)

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

5. โครงการพัฒนาเครือข่ายทักษะ
อาชีพ 4.0
1) สร้าง พัฒนา ปรับปรุงสือ่
แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะ
อาชีพ 4.0 และสอดคล้องกับกลุม่
อาชีพตามยุทธศาสตร์จงั หวัด

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบททักษะอาชีพ 4.0
2. พัฒนาครู บุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ
บริบททักษะอาชีพ 4.0
3. พัฒนาความรู้และทักษะ
ให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่
และเศรษฐกิจในยุค 4.0
4. เพื่อสร้างและพัฒนาสือ่
แหล่งเรียนรู้พร้อมรองรับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ 4.0

เชิงปริมาณ
1. มีจานวนหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้อง
บริบททักษะอาชีพ 4.0
2. จานวนครู บุคลากร
ทุกคน เข้ารับการอบรม
พัฒนาหลักสูตรทักษะ
อาชีพ 4.0
3. จานวนผูเ้ รียนร้อยละ
80 เข้ารับการอบรม
หลักสูตรทักษะอาชีพ 4.0
4.สถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาสือ่ และแหล่ง
เรียนรู้การพัฒนาทักษะ
อาชีพ 4.0

6. โครงการจัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา

1. เพื่อจัดสอนอาชีพให้แก่
ประชาชนที่ต้องการเข้าสู่
อาชีพใหม่ หรือพัฒนาต่อ
ยอดอาชีพเดิมให้มีงานทามี
รายได้
2. เพื่อให้ผเู้ รียนมีทักษะ
ทางด้านอาชีพ และการ
เป็นผูป้ ระกอบการ

เชิงปริมาณ
ประชาชนทั่วไป
ประชาชนที่ไม่มีอาชีพ ที่สนใจ 360 คน
หรือประชาชนที่มีอาชีพ
อยูแ่ ล้ว แต่ต้องการ
พัฒนาอาชีพเดิมให้ดีขนึ้
จานวน 210 คน
3 รุ่น ๆ ละ 70 คน
เชิงคุณภาพ
ประชาชนกลุม่ เป้าหมาย
มีอาชีพใหม่ พัฒนาต่อ
ยอดอาชีพเดิม เพิ่ม
ทักษะการเป็น
ผูป้ ระกอบการ มีรายได้
มีงานทา มีความมัน่ คง
ยัง่ ยืน

พื้นที่เป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ัดและ
ค่าเป้าหมาย
(7)
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เชิงปริมาณ
35 โรงเรียน
1. มีจานวนหลักสูตร
ท้องถิน่ ในด้านบริบททักษะ
อาชีพที่พัฒนาขึน้
2. ครูร้อยละ 80 จัดการ
เรียนการสอนเพื่อทักษะ
อาชีพ 4.0
3. นักเรียนร้อยละ 80
พัฒนาความรู้ สอดคล้อง
อาชีพ 4.0
4. ร้อยละ 80 ของสือ่ และ
แหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพมี
คุณภาพ

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม
14.4042

2.1542

2.1542

แหล่ง
งบประมาณ
(9)
2.1542 20.8668
1

1.2000

1.3000

1.4000

1.5000

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)
(10)
สพม.8
3
2,5
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วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

13 อาเภอใน
เชิงปริมาณ
จังหวัดกาญจนบุรี ผูเ้ รียน 360 คน ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตาม
หลักสูตรร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ผูเ้ รียนสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวติ ด้านการ
ประกอบอาชีพ และมี
คุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้
2. ผูเ้ รียนสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปประกอบ
อาชีพ / ต่อยอดอาชีพเดิม
ของตนได้

5.4000

2

กศน.กจ.

4

5

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

1. เพื่อสร้างศูนย์ฝึกและ
อบรมใช้เป็นศูนย์กลางใน
การฝึกอบรมให้ความรู้
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการ
อบรม “คนดีศรีเมือง
กาญจน์” ให้นักเรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. เพื่อส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการ
พัฒนา ส่งเสริมให้เป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จกั
การทางานเป็นทีม เกิด
ความรักสามัคคี
4. เพื่อให้นักเรียน
น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นที่เป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ัดและ
ค่าเป้าหมาย
(7)
เชิงปริมาณ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เชิงปริมาณ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
35 โรงเรียน
1. มีศูนย์ฝึกอบรมนักเรียน
ได้รับการพัฒนา 35
และเยาวชน “คนดีศรีเมือง
โรงเรียน
กาญจน์” จานวน 1 ศูนย์
เชิงคุณภาพ
2. มีหลักสูตรการอบรม
นักเรียนได้รับการพัฒนา
“คนดีศรีเมืองกาญจน์”
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
จานวน 2 หลักสูตร
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
3. โรงเรียนมัธยมศึกษาน
ความเป็นไทย มี
ได้เข้าร่วมอบรม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน และ
สามารถถ่ายทอดความรู้
สูช่ ุมชนใช้เป็นหลัก
ดารงชีวติ และการ
ประกอบสัมมาอาชีพได้

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม
8.1430

1.4300

1.4300

แหล่ง
งบประมาณ
(9)
1.4300 12.4330
1

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)
(10)
3
4
สพม.8
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7. โครงการคนดีศรีเมืองกาญจน์
1) งบลงทุน
1.1) ค่าครุภัณฑ์
- ติดตัง้ อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์
1.2) ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
- สร้างศูนย์ฝึกอบรม “คนดี
ศรีเมืองกาญจน์”
2) กิจกรรมจัดทาหลักสูตร “คนดี
ศรีเมืองกาญจน์”
3) เข้าค่ายอบรมนักเรียนแกนนา
“คนดีศรีเมืองกาญจน์”
4) สร้างเครือข่ายขยายผลอบรม
นักเรียนแกนนา
5) โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียน
6) จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู/้ ยก
ย่องนักเรียน
7) แบบประเมินผลต่างๆ
8) สรุปผล/รายงานผล

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
8. โครงการพัฒนาครู อาจารย์ใน
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาที่
ขาดแคลนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
10 กลุม่ อุตสาหกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

พื้นที่เป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ัดและ
ค่าเป้าหมาย
(7)
1. ครู คณาจารย์ จังหวัดกาญจนบุรี 1. จานวนครู คณาจารย์
และนักเรียน สพม.
และนักเรียน สพม. เขต 8
เขต 8 ในจังหวัด
ในจังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
จานวน 1,000 คน ได้รับ
2. ครู และนักเรียน
การพัฒนาศักยภาพใน
สังกัดอาชีวศึกษา
สาขาที่ขาดแคลนและ
จังหวัดกาญจนบุรี
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 10
กลุม่ อุตสาหกรรมหลัก
2. จานวนครู และนักเรียน
สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี 80 คน ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพใน
สาขาที่ขาดแคลนและ
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์
10 กลุม่ อุตสาหกรรมหลัก

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม
1.8288

1.8288

1.8288

1.8288

แหล่ง
งบประมาณ
(9)
7.3152
3

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)
(10)
มรภ.กจ.
2
3
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1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ครู คณาจารย์ และ
คณาจารย์ และนักเรียน นักเรียนในจังหวัด
สพม. เขต 8 ให้รองรับการ กาญจนบุรี
จัดการเรียนสอนใน
สาขาวิชาที่ขาดแคลนและ
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์
10 กลุม่ อุตสาหกรรมหลัก
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
คณาจารย์ และนักเรียน
สานักงานอาชีวศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ให้
รองรับการจัดการเรียนสอน
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
และสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของ
ประเทศตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 10 กลุม่
อุตสาหกรรมหลัก

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

9.โครงการ Kanchanaburi
Provincial Education 4.0
Awards ขับเคลื่อนการศึกษาสู่
การพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

เชิงปริมาณ
นักเรียนและครู
1) นักเรียนในเขต
ในจังหวัด
เศรษฐกิจพิเศษ 100 คน กาญจนบุรี
2) นักเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 100 คน
3) ครูในโรงเรียน 50 คน
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ได้เผยแพร่
ผลงานที่เป็นแนวการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best
Practice)
2) ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนได้รับความรู้
การศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ
3) ร้อยละ 80 ของครู
ผูบ้ ริหารโรงเรียนใน มี
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ
พิเศษสูก่ ารปฏิบัติ

พื้นที่เป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ัดและ
ค่าเป้าหมาย
(7)
จังหวัดกาญจนบุรี 1) นักเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้รับเหรียญ
ทองผลการแข่งขัน
โครงงานอาชีพ ร้อยละ 50
2) นักเรียนในบริเวณเขต
เศรษฐกิจพิเศษมีความรู้
แนวทางการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพร้อยละ
80
3) ครู ผูบ้ ริหารโรงเรียนใน
บริเวณเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดกาญจนบุรี มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การนาหลักสูตรเศรษฐกิจ
พิเศษสูก่ ารปฏิบัติ ร้อยละ
80

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม
0.2082

0.2082

0.2082

0.2082

แหล่ง
งบประมาณ
(9)
0.8328
3

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)
(10)
3
4
ศธจ.กจ.
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1) เพื่อส่งเสริมการแนะ
แนวอาชีพและการศึกษา
ต่อให้กับนักเรียนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
กาญจนบุรี
2) เพื่อเผยแพร่ผลงานการ
เรียนรู้ที่เป็นแนวการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice)
ซึง่ มีคุณภาพ มีคุณค่าทาง
วิชาการและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3) เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจรู้เรื่องการนา
หลักสูตรเศรษฐกิจพิเศษสู่
การปฏิบัติ สาหรับครู
ผูบ้ ริหารโรงเรียนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
กาญจนบุรี

เป้าหมายโครงการ
(4)

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

แผนงานบูรณาการ
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

แผนงานบูรณาการ 16 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
10. โครงการสร้างเครือข่ายคุณภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาเพื่อความ
เท่าเทียม
1) งบลงทุน
1.1) ค่าครุภัณฑ์
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
- ค่าครุภัณฑ์สานักงาน
2) กิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการ
บริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการคุณภาพ
มัธยมศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรีเพื่อความเท่า
เทียมกัน
2. เพื่อให้มีรูปแบบการ
จัดการคุณภาพของ
เครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ในจังหวัดกาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
1. ผูบ้ ริหาร ครู และ
บุคลากรได้รับการถอด
บทเรียนแนวทางพัฒนา
รูปแบบการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการศึกษา
2. มีสารสนเทศด้าน
คุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีสารสนเทศด้าน
เครือข่ายความร่วมมือ
การจัดการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการ
พัฒนาด้วยกลไก
เครือข่ายการศึกษา
2. สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนายกระดับมาตรฐาน

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

ผูบ้ ริหาร ครู
บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี
35 โรงเรียน

พื้นที่เป้าหมาย
(6)

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
ในจังหวัด
กาญจนบุรี 35
โรงเรียน

ตัวชีว้ ัดและ
ค่าเป้าหมาย
(7)

เชิงปริมาณ
1. จานวนรูปแบบการ
บริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือการจัดการศึกษา
2. ร้อยละของครูที่ได้รับ
การพัฒนาการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือ
3. ร้อยละของผูเ้ รียนมี
ผลสัมฤทธิแ์ ละคุณลักษณะ
ที่สูงขึน้
เชิงคุณภาพ
1. มีรูปแบบการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการศึกษาที่ลดความ
เหลือ่ มล้าทางคุณภาพ
2. ครูมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอน
3. ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิ์
ทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตรที่เท่าเทียมกัน

2562

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2563
2564
2565
รวม

4.3020

0.3234

0.3234

0.3234

5.2722

1

สพม.8

4

4
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)
(9)
(10)

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม
1.3550

1.5000

1.6000

โรงเรียนในสังกัด มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน
เทศบาล

1.0000

1.0000

1.0000

0 3.0000

3

ทม.กจ.

3

2

ส่งต้น
สังกัด
แล้ว

13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด เพื่อปรับปรุงหลักสูตร นักเรียนของ
บริหารสถานศึกษา
การศึกษา
พัฒนาห้องสมุด สือ่ แหล่ง โรงเรียนในสังกัด
เรียนรู้ ฯลฯ
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

โรงเรียนในสังกัด ผลสัมฤทธิค์ ะแนนO-Net
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

4.0000

4.0000

4.0000

0 12.0000

3

ทม.กจ.

3

2

ส่งต้น
สังกัด
แล้ว

14. โครงการจัดการศึกษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาส

ในเขตเทศบาลใน เด็กด้อยโอกาสมีคุณภาพ
เขตเทศบาลเมือง ชีวติ ที่ดีขนึ้
กาญจนบุรี

0.2500

0.2500

0.2500

0 0.7500

3

ทม.กจ.

3

5

ส่งต้น
สังกัด
แล้ว

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

1.เพื่อเสริมสร้างให้
ประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรีได้รับความรู้
และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านต่างๆ
2.เพื่อให้ประชาชนใน
จังหวัดสามารถนาความรู้
ที่ได้จากการเรียนฯไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้

เชิงปริมาณ
ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรม 1,440 คน
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรีที่เข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้และ
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านต่างๆได้และ
สามารถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้

ประชาชนจังหวัด
กาญจนบุรี
1,440 คน

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและเอือ้ ต่อ
การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ

พื้นที่เป้าหมาย
(6)

1.7000
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แผนงานบูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
1) งบลงทุน
1.1) ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน
5 โรงเรียน ๆ ละ 200,000 บาท

เป้าหมายโครงการ
(4)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)
(9)
(10)
6.1500
2
กศน.กจ.
2,3,4
5

ตัวชีว้ ัดและ
ค่าเป้าหมาย
(7)
13 อาเภอใน
เชิงปริมาณ
จังหวัดกาญจนบุรี ประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรี 1,440 คน
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
ในด้านต่างๆ

11. โครงการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ICT

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่
เด็กด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กด้อยโอกาสใน
ด้านการเรียนรู้
เขตเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
การศึกษาของศูนย์พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้
เด็กเล็ก
ของศูนย์ฯ

เด็กเล็กและบุคลากร
ในศูนย์ฯของ
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน
การจัดการการศึกษาตัง้ แต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน

เพื่อจัดสรรเป็นค่าค่าจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว)และ
รายหัวส่วนเพิ่ม(Top up)
ค่าเครื่องแบบ
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าหนังสือเรียนฯลฯ

17. โครงการเงินอุดหนุนสาหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิน่ (ค่าปัจจัยพื้นฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน)

เพื่อจัดสรรค่าหนังสือเรียน เพื่อส่งเสริมและ
อุปกรณ์การเรียนค่า
สนับสนุนให้นักเรียนที่
เครื่องแบบนักเรียน
ยากจนได้มีโอกาสทาง
เรียนรู้และลดภาระ
ค่าใช้จา่ ยผูป้ กครอง

18. โครงการบริหารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง เด็ก เยาวชน
เทศบาลได้จดั การศึกษาทั้ง 3 ระบบและตามความ ประชาชนและ
ในระบบ นอกระบบและ ถนัดของผูเ้ รียน
นักเรียนในสังกัด
ตามอัธยาศัย
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

เพื่อส่งเสริมและ
นักเรียนในสังกัด
สนับสนุนให้นักเรียนได้มี เทศบาลเมือง
โอกาสทางการเรียนรู้
กาญจนบุรี
และลดภาระค่าใช้จา่ ย
ผูป้ กครอง

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

ตัวชีว้ ัดและ
ค่าเป้าหมาย
(7)
ผลการประเมินระดับ
พัฒนาการเด็กเล็ก

โรงเรียนในสังกัด จานวนนักเรียนที่สาเร็จ
เทศบาลเมือง
การศึกษา
กาญจนบุรี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)
(9)
(10)
0 12.0000
3
ทม.กจ.
3
3 ส่งต้น
สังกัด
แล้ว

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม
4.0000

4.0000

4.0000

15.0000 15.0000 15.0000

0

45.0000

3

ทม.กจ.

3

5

ส่งต้น
สังกัด
แล้ว

โรงเรียนในสังกัด จานวนนักเรียนที่สาเร็จ
เทศบาลเมือง
การศึกษา
กาญจนบุรี

0.2500

0.2500

0.2500

0

0.7500

3

ทม.กจ.

3

5

ส่งต้น
สังกัด
แล้ว

โรงเรียนในสังกัด จานวนเด็ก เยาวชน
เทศบาลเมือง
ประชาชน นักเรียนในสังกัด
กาญจนบุรี
เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ

2.7500

2.7500

2.7500

0

8.2500

3

ทม.กจ.

3

5

ส่งต้น
สังกัด
แล้ว
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15. โครงการเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พื้นที่เป้าหมาย
(6)

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

1 เพื่อยกระดับคุณภาพ
นักเรียนในจังหวัด
การศึกษารายวิชา
กาญจนบุรี
ภาษาไทยของนักเรียนใน
จังหวัดกาญจนบุรีให้มี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ที่ดีขนึ้
2. เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษารายวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ในจังหวัดกาญจนบุรีให้มี
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ที่ดีขนึ้

นักเรียนในจังหวัด
กาญจนบุรี

20. โครงการ ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 สูช่ ุมชนแห่งการเรียนรู้
กาญจนบุรี 4.0
1) ประชุมคณะกรรมการจัดทา
คูม่ ือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 สูช่ ุมชนแห่งการเรียนรู้
2) จัดทาคูม่ ือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่
21 สูช่ ุมชน
แห่งการเรียนรู้

1. เพื่อให้ครูมีความเข้าใจ
เกีย่ วกับการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 สูช่ ุมชนแห่ง
การเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 สูช่ ุมชนแห่ง
การเรียนรู้
3. เพื่อศึกษารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของ
จังหวัดกาญจนบุรี

ครูผสู้ อนชัน้ ป. 4
ในโรงเรียนในสังกัด
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัด
สานักงานส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน
และโรงเรียนใน
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม
1.1000

1.1000

1.1000

1.1000

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)
(9)
(10)
4.4000
3
มรภ.กจ.
2
3

โรงเรียนในสังกัด
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื้นฐาน โรงเรียน
ในสังกัด
สานักงาน
ส่งเสริม
สถานศึกษา
เอกชน และ
โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ใน
จังหวัดกาญจนบุรี

0.4986

0.3000

0.3000

0.4000

1.4986
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19.โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัด
กาญจนบุรีด้านภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

ตัวชีว้ ัดและ
ค่าเป้าหมาย
(7)
จังหวัดกาญจนบุรี เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
ภาษาไทย 1,000 คน
2. นักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ 1,000 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมมีค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาไทยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 3
2. นักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมมีค่าเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 3

พื้นที่เป้าหมาย
(6)

โรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
โรงเรียนในสังกัด
สานักงานส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน และ
โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ในจังหวัด 487 โรงเรียน

1.ร้อยละ 80 ของครูผสู้ อน
มีความเข้าใจและสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่
21 สูช่ ุมชนแห่งการเรียนรู้
ได้เป็นที่ประจักษ์
2.ร้อยละ 80 ของผูเ้ รียนมี
ทักษะในการดารงชีวติ
สาหรับโลกศตวรรษที่ 21
และได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง

2

ศธจ.กจ.

3

2

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

21. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนตารวจตระเวน
ชานแดน
1) จัดอบรมครู
2) สนับสนุนการดาเนินการ
3) จัดกิจกรรมค่าการเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนที่อยูใ่ น
นักเรียนในจังหวัด
โรงเรียนชายแดนห่างไกล กาญจนบุรี
อ่านและเขียนภาษาไทยได้

นักเรียนในจังหวัด
กาญจนบุรี

22. โครงการครูฝึกสอนสหกิจ
ชายแดนและค่ายเยาวชนพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนที่อยูใ่ น
นักเรียนในจังหวัด
โรงเรียนชายแดนห่างไกล กาญจนบุรี
อ่านและเขียนภาษาไทยได้

นักเรียนในจังหวัด
กาญจนบุรี

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
ตัวชีว้ ัดและ
งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
แหล่ง
หน่วยงาน
สอดคล้อง
ค่าเป้าหมาย
2562
2563
2564
2565
รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)
(7)
(9)
(10)
จังหวัดกาญจนบุรี 1.อัตราการอ่านไม่ออก
3
มรภ.กจ.
2
3
0.2500 0.2500 0.3000 0.3000 1.1000
เขียนไม่ได้ของนักเรียนลดลง
2. ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณ
ลักษระอันพึงประสงค์
พื้นที่เป้าหมาย
(6)

1.2000 1.2500 1.2500 1.2500 4.9500

3

มรภ.กจ.

2

3
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จังหวัดกาญจนบุรี 1.จานวนโรงเรียนใน
พื้นที่ชายแดนที่ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
วิชาการ
2.ร้อยละของนักเรียนมี
คุณภาพทางการศึกษา
เพิ่มขึน้

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

แผนงานบูรณาการ
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชือ่ มโยง “ไทยแลนด์ 4.0”
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)
แผนงานบูรณาการ 13 การ
บริการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม
23. โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ ในการลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
จากแหล่งกาเนิดชุมชน

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุ่มเป้าหมาย
(5)

พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(6)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562 2563 2564 2565 รวม

1.เพือ่ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และสร้าง
จิตสานึกให้กบั ประชาชน
และเยาวชน ถึงแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ การคัด
แยกขยะ และใช้ประโยชน์
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายจากชุมชน
2.เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการ
จัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายจากชุมชน

เยาวชน ประชาชน ผู้นา
ชุมชนพืน้ ที่ชุมชน
เทศบาลตาบลหนองลาน
อาเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี

เยาวชน ประชาชน
ผู้นาชุมชนพืน้ ที่
ชุมชนเทศบาล
ตาบลหนองลาน
อาเภอท่ามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี

ชุมชนพืน้ ที่ชุมชน
เทศบาลตาบล
หนองลาน อาเภอ
ท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการอบรม
เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักสูตรการอบรม
2.ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจ

0.1748 0.1748 0.1748 0.1748 0.6992

3

มรภ.กจ.

2

3

1.เพือ่ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการใช้สาร
ปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
ที่มีคุณภาพ ในการผลิต
ผลผลิต ทางการเกษตรที่มี
ความปลอดภัยจากสารพิษ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2.เพือ่ ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้
เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งใน
ด้านการประกอบอาชีพ
ทางการ เกษตรที่ปลอดภัย
จากสารเคมี

พืน้ ที่ชุมชนเขตเทศบาล
ตาบลลาดหญ้า และ
ตาบลหนองบัว อาเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี
รวม 3 หมู่บ้าน

พืน้ ที่ชุมชนเขต
เทศบาลตาบลลาด
หญ้า และตาบล
หนองบัว อาเภอ
เมืองจังหวัด
กาญจนบุรี
รวม 3 หมู่บ้าน

ชุมชนเขตเทศบาล
ตาบลลาดหญ้า
และตาบลหนองบัว
อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี
รวม 3 หมู่บ้าน

เชิงปริมาณ
จานวนกลุ่มเป้าหมาย
3 หมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการอบรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
สารปราบศัตรูพืชทาง
ชีวภาพในการประกอบ
อาชีพการเกษตร
2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจ

1.6500 1.6500 1.6500 1.6500 6.6000

3

มรภ.กจ.

2

3
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24. โครงการการประยุกต์ใช้สาร
ปราบศัตรูพืชทางชีวภาพเพือ่ การ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็งในจังหวัด
กาญจนบุรี

ตัวชีว้ ัดและ
ค่าเป้าหมาย
(7)

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
แหล่ง หน่วยงาน
สอดคล้อง
งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
(9)
(10) ชาติ 20 ปี (11) ศธ. (12)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

แผนงานบูรณาการ
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบุรี
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นทีช่ ายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม

(7)

แหล่ง
งบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ

(9)

(10)

ชาติ 20 ปี (11)

ศธ. (12)

1

สพม.8

3

1,4

แผนงานบูรณาการ 7 การพัฒนา
พื้นทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
25. โครงการศูนย์ภาษาอาเซียนใน
สถานศึกษามัธยมศึกษาเพือ่ รองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษและพืน้ ทีช่ ายแดน
1) งบลงทุน
1.1) ค่าครุภณ
ั ฑ์-สื่อ เทคโนโลยี
ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน
1.2) ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง…
ค่าปรับปรุงห้องเรียนภาษาอาเซียน-

เชิงปริมาณ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
1. จานวนครู บุคลากร จังหวัดกาญจนบุรี 35
เข้ารับการอบรมการ
โรงเรียน
พัฒนาหลักสูตรทีเ่ น้น
บริบทในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
2. จานวนหลักสูตร
สถานศึกษาทีเ่ น้นบริบท
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่
พัฒนาขึน้
3. จานวนครูทเี่ ข้ารับ
การอบรมการการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษา
ต่างประเทศสมาชิก
อาเซียน
4.จานวนผู้เรียนเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรการ
สื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน

เชิงปริมาณ
1.มีหลักสูตรท้องถิน่ ที่
พัฒนาขึน้ สอดคล้อง
เหมาะสมกับผู้เรียนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
2. ครูร้อยละ 80 สามารถ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศสมาชิก
อาเซียน
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน
4. มีสื่อและแหล่งเรียนรู้
ประชาคมอาเซียนทีม่ ี
คุณภาพร้อยละ 80
5.มีแหล่งเรียนรู้ทไี่ ด้รับการ
พัฒนาเรื่องเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทุกสถานศึกษา

14.5836

0.5836

0.5836

0.5836 16.3344
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1. เพือ่ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษารองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน
2. พัฒนาครู บุคลากร ด้าน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
และภาษาต่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพือ่ เตรียม
ความพร้อมและก้าวสู่พนื้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
กาญจนบุรี
3. พัฒนาทักษะผู้เรียน ด้าน
การสื่อสารภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศสมาชิก
อาเซียนเพือ่ รองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
4. เพือ่ พัฒนาสื่อ แหล่ง
เรียนรู้ ประชาคมอาเซียน

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นทีช่ ายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม

(7)
1. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถสื่อสาภาษาอังกฤษ/
ภาษาพม่าเพือ่ ประกอบ
ธุรกิจอย่างง่ายได้
2. เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับไป
ประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจ/อาชีพ
ของตนได้

เชิงปริมาณ
ประชาชนทัว่ ไป
ประชาชนทีเ่ ขารับการ จังหวัดกาญจนบุรี
อบรม 3 รุ่น ๆ ละ 50 จานวน 150 คน
คน รวม 150 คน
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรีทเี่ ข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้และ
ทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ/ภาษาพม่า
เพือ่ ประกอบธุรกิจ
และอาชีพของตนได้

ประชาชนในจังหวัด เชิงปริมาณ
กาญจนบุรี 13
ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน
อาเภอ
เกณฑ์การประเมินตาม
หลักสูตรร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษ/
ภาษาพม่าเพือ่ ประกอบ
ธุรกิจอย่างง่ายได้อย่าง
ถูกต้อง
2. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนาความรู้
ทีไ่ ด้รับไปประยุกต์ใช้กบั
ธุรกิจ/อาชีพของตนได้อย่าง
เหมาะสม

27. โครงการอบรมนักประสัมพันธ์
ท้องถิน่

1.เพือ่ สร้างนักประชาสัมพันธ์
ท้องถิน่ ให้มศี ักยภาพและ
เป็นสื่อการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเข้ากับสถานการณ์
ปัจจุบัน
2. สร้างการเรียนรู้ให้กบั
ชุมชนในรูปแบบการเรียนรู้
ตามสภาพจริง
3. ชุมชนมีการเชื่อมโยง
เครือข่ายภายนอกสามารถ
เผยแพร่ผลผลิตสู่ภายนอก
ได้อย่างต่อเนือ่ ง

เชิงปริมาณ
ตัวแทนชุมชนตาบล กศน. ตาบล 95
1. ตัวแทนชุมชน 95 คน ละ 1 คน รวม 95 คน ตาบล
2. บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
10 คน
เชิงคุณภาพ
1. กลุ่มเป้าหมายมีการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพือ่ เพิม่
ศักยภาพในการ
นาไปปฏฺบัติ
2. ผลการดาเนินงาน
ได้รับความพึงพอใจจาก
ชุมชนทีเ่ ป็นตัวแทนเข้า
อบรม

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจในกระบวนการและ
ขัน้ ตอนการปฏิบัตไิ ด้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ทสี่ ามารถนาไปพันา
อย่างต่อเนือ่ งได้

1.2000

1.3000

1.4000

1.5000

5.4000

(9)
2

0.9000

1.0000

1.1000

1.2000

4.2000

2

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
(10)
กศน.กจ.

ชาติ 20 ปี (11)

ศธ. (12)

3,4

5,6

กศน.กจ.

3,4

5,6
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26. โครงการฝึกอบรมการใช้
ภาษาต่างประเทศ เพือ่ การสื่อสาร
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

แหล่ง
งบประมาณ

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นทีช่ ายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม

(7)
28. โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอาเซียนเพือ่ การสื่อสาร
(ภาษาเมียนมา)

นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ทักษะการใช้ภาษาอาเซียน
เพือ่ การสื่อสาร
(ภาษาเมียนมา)
ได้ในระดับพอใช้

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ทักษะการใช้ภาษา
อาเซียนเพือ่ การสื่อสาร
(ภาษาเมียนมา)
ได้ในระดับพอใช้

นักเรียน ครู ผู้บริหาร จังหวัดกาญจนบุรี
และบุคลากรทาง
การศึกษา บริเวณ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดกาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู
ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษามีทักษะการ
ใช้ภาษาอาเซียนเพือ่ การ
สื่อสาร (ภาษาเมียนมา) ได้
ในระดับพอใช้
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ทักษะการใช้ภาษาอาเซียน
เพือ่ การสื่อสาร (ภาษา
เมียนมา) สามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันและ
ประกอบอาชีพได้

2.1066

2.1066

2.1066

2.1066

8.4264

แหล่ง
งบประมาณ
(9)
3

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
(10)
กศจ.กจ.

ชาติ 20 ปี (11)

ศธ. (12)

3

1

183

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นทีช่ ายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม

(7)
29. โครงการการส่งเสริมการศึกษา
แบบบูรณาการแก่โรงเรียนแนว
ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย
แนวทางสะเต็มศึกษาและความฉลาด
ในด้านต่าง ๆ (STEM+Q)

1 .เพือ่ ส่งเสริมการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา
2. เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้
อาชีพในสาย STEM เพือ่
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. เพือ่ ส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความฉลาดในด้านต่างๆที่
สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

1.โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขต
พืน้ ทีช่ ายแดนและ
เศรษฐกิจพิเศษ
5 โรงเรียน
2. ห้องเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
8 ห้อง

1. มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี
2. โรงเรียนทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ

เชิงปริมาณ
ร้อยละของจานวน
กิจกรรมหรือบทเรียน
ต้นแบบตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาถูกนาไปใช้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของโรงเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของครูทเี่ ข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 75
4. นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ทเี่ กีย่ วข้อง
กับความฉลาดด้านต่าง ๆ
เพิม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
25

0.7587

0.7587

0.7587

0.7587

3.0348

(9)
3

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
(10)
ม.มหิดล
วิทยาเขต
กาญจนบุรี

ชาติ 20 ปี (11)

ศธ. (12)

3

1

ของบ
จังหวัด
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เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนเข้าร่วม
อย่างน้อย 5 โรงเรียน
2. ห้องเรียนมัธยมเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อย 8
ห้องเรียน
3. กิจกรรมหรือบทเรียน
ต้นแบบตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา อย่างน้อย 2
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงฺค์
2. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
3. ครูผู้สอนจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาและความฉลาด
ด้านต่างๆ ได้

แหล่ง
งบประมาณ

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นทีช่ ายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้าหมาย

15.0000 10.0000 10.0000

5.0000 40.0000

แหล่ง
งบประมาณ
(9)
1

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
(10)
สถาบัน
ศรัทธาภัฏ
มรภ.กจ.

ชาติ 20 ปี (11)

ศธ. (12)

3

4

185

(7)
30. โครงการจัดกิจกรรมบูรณาการ เพือ่ พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เชิงปริมาณ
นักเรียน นักศึกษาใน อาเภอสังขละบุรี นักเรียน นักศึกษาในเขต
การพัฒนาอาชีพเกษตกรตามปรัชญา ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
นักเรียนนักศึกษาในเขต เขตพืน้ ทีช่ ายแดน
อาเภอด่านมะขาม พืน้ ทีช่ ายแดน จังหวัด
เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน
พอเพียง ให้กบั นักเรียน
พืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัด
จังหวัดกาญจนบุรี เตีย้ อาเภอศรี
กาญจนบุรี ร้อยละ 80 มี
นักศึกษาในเขตพืน้ ทีช่ ายแดน
นักศึกษาในเขตพืน้ ทีช่ ายแดน กาญจนบุรี ร้อยละ 80 จานวน 4,000 คน สวัสดิ์ อาเภอทอง การพัฒนาอาชีพเกษตรกร
1) งบลงทุน 40 ล้านบาท
จังหวัดกาญจนบุรี
มีการพัฒนาอาชีพ
ผาภูมิ อาเภอไทร ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
1.1) ค่าครุภณ
ั ฑ์ 5 ล้านบาท
เกษตรกรตามปรัชญา
โยค ซึ่งเป็นพืน้ ที่ พอเพียง
1.2) ค่าทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง
ชายแดน ของ
20 ล้านบาท
เชิงคุณภาพ
จังหวัดกาญจนบุรี
2) กิจกรรมหลัก
นักเรียน นักศึกษาใน
2.1) จัดทาแหล่งเรียนรู้ดา้ น
เขตพืน้ ทีช่ ายแดนจังหวัด
เกษตรกรรม
กาญจนบุรี มีวิธีการ
2.2) PlC อาชีพภายในชุมชน
ประกอบอาชีพเกษตรกร
พืน้ ทีช่ ายแดน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
2.3) จัดทาหลักสูตรอาชีพ
พอเพียง
ภายในชุมชน พืน้ ทีช่ ายแดน
2.4) สร้างศูนย์จาหน่ายสินค้า
Online ภายในชุมชน พืน้ ทีช่ ายแดน
2.5) จัดอบรมการศึกษาเพือ่
พัฒนาอาชีพพืน้ ทีช่ ายแดน

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นทีช่ ายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม

(7)
31. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ การศึกษา
การเกษตร และการค้าผ่านแดนใน
พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ

1. เพือ่ ส่งเสริม เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารในด้านการ
ท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
การศึกษา การเกษตร และ
การค้าผ่านแดนได้อย่างทัว่ ถึง
2. เพือ่ เสริมสร้างการ
กระตุน้ การท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ การศึกษา
การเกษตรและการค้าขาย
ภายในจังหวัดกาญจนบุรีได้

เชิงปริมาณ
ประชาชนทัว่ ไป
จานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ
ประชาชนทีเ่ ข้าร่วม
โครงการสามารถ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ในการท่องเทีย่ วเชิง
อนุรักษ์การศึกษา
การเกษตรและการค้า
ผ่านแดน และสามารถ
ชักจูงกระตุน้ การ
ท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ได้

ประชาชนทัว่ ไป 2 รุ่น 13 อาเภอใน
รุ่นละ 200 คน
จังหวัดกาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
ประชาชนทัว่ ไป รุ่นละ 100
คน จานวน 2 รุ่น จานวน
200 คน
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการสามารถ
เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารใน
ด้านการท่องเทีย่ วเชิง
อนุรักษ์การศึกษา
การเกษตรและการค้าผ่าน
แดนได้และสามารถชักจูง
กระตุน้ การท่องเทีย่ วเชิง
อนุรักษ์ได้

1.3000

1.4000

1.5000

1.6000

5.8000

แหล่ง
งบประมาณ
(9)
2

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
(10)
กศน.กจ.

ชาติ 20 ปี (11)

ศธ. (12)

3,4

5,6
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แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นทีช่ ายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม

(7)
32. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในโรงเรียนวัดพุน้าร้อนรัตนคีรี
(อบต.บ้านเก่า 1)
1) งบลงทุน (13)
1.1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬา
1.2) ค่าวัสดุอปุ กรณ์

โรงเรียนวัดพุน้า
ร้อนรัตนคีรี
(อบต.บ้านเก่า 1)
ตาบลบ้านเก่า
อาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของเด็ก
เยาวชน และประชาชนใน
พืน้ ทีไ่ ด้ออกกาลังกาย
เชิงคุณภาพ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
ระบบครอบครัวชุมชน
และประชาชนในพืน้ ทีโ่ ดย
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากอบายมุขและ
สิ่งเสพติด

5.0000

5.0000

5.0000

5.0000 20.0000

(9)
1

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
(10)
อบต.บ้านเก่า

ชาติ 20 ปี (11)

ศธ. (12)

3

1

ของบ
จังหวัด

187

1. เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนในพืน้ ที่
ประชาชนตาบลบ้าน
ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับประโยชน์จากการ เก่าและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
ในพืน้ ทีไ่ ด้ร่วมกันออกกาลัง ก่อสร้างสนามกีฬา
กาย ใช้เวลาว่างให้เกิด
และมีลานกีฬาเอนก
ประโยชน์หา่ งไกลจาก
ประสงค์ไว้ใช้ออกกาลัง
อบายมุขและสิ่งเสพติด
กายและเล่นกีฬา
2. เพือ่ ให้มสี ถานทีไ่ ว้ใช้ใน ห่างไกลจากอบายมุข
การออกกาลังกายและเล่น และสิ่งเสพติด
กีฬาทีไ่ ด้มาตรฐาน เกิด
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
3. เพือ่ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ระบบครอบครัว
และชุมชนของประชาชน
4. เพือ่ ตอบสนองและแก้ไข
ปัญหาความต้องการทีจ่ าเป็น
เร่งด่วนของประชาชนใน
พืน้ ทีต่ าบลบ้านเก่า และ
พืน้ ทีใ่ กล้เคียง

แหล่ง
งบประมาณ

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นทีช่ ายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม

(7)
33. โครงการฝึกอบรมอาชีพสาหรับ เพือ่ ให้ประชาชนบริเวณชาย
ประชาชนพืน้ ทีช่ ายแดน
เขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษพืน้ ที่
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
ได้มแี ละสามารถนาเอา
ความรู้
อาชีพด้านนวดแผนไทย
ช่างซ่อมแอร์ ช่างไฟฟ้า
ช่างเชื่อมไฟ้ฟ้า ไปประกอบ
อาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ทมี่ นั่ คง และยัง่ ยืน

ประชาชนบริเวณ
ชายแดนเขตพืน้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
ประชาชนพืน้ ทีบ่ ริเวณ
ชายแดนเขตพืน้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
กาญจนบุรี
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของจานวน
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ
ได้รับความรู้ มีทักษะ และ
ได้รับการฝึกปฏิบัตดิ า้ น
อาชีพนวดแผนไทย ช่าง
ซ่อมแอร์ ช่างไฟฟ้า
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
2. ร้อยละ 80 ของจานวน
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพ
นวดแผนไทย ช่างซ่อมแอร์
ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมไฟฟ้า
มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน

2.3130

2.5440

2.7980

3.0780 10.7330

(9)
2

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
(10)
ศูนย์ฝึก
วิชาชีพ
จังหวัด
กาญจนบุรี
"สามสงฆ์ทรง
พระคุณ"

ชาติ 20 ปี (11)

ศธ. (12)

3

1
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เชิงปริมาณ
ประชาชนบริเวณ
ชายแดนเขตพืน้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษพืน้ ที่
ชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี
เชิงคุณภาพ
ประชาชนบริเวณ
ชายแดนเขตพืน้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษพืน้ ที่
ชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี มีความรู้
มีทักษะและฝึกปฏิบัติ
อาชีพด้านนวดแผนไทย
ช่างซ่อมแอร์ ช่างไฟฟ้า
ช่างเชื่อมไฟฟ้า นาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจาวันและยัง
สามารถนาเอาไป
ประกอบเป็นอาชีพสร้าง
งาน สร้างรายได้ทมี่ นั่ คง
และยัง่ ยืน

แหล่ง
งบประมาณ

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นทีช่ ายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

เป้าหมายโครงการ
(4)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(6)

ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้าหมาย

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม

(7)
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในนักธุรกิจน้อย
มีคุณธรรมนาสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในโครงการนัก
ธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนาสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน มี
หลักสูตรเฉพาะพืน้ ที่
และการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนทีม่ ี
ประสิทธิภาพนาไปใช้จริง
นักเรียนมีพนื้ ฐานการ
เป็นผู้ประกอบการ/การ
ทาธุรกิจ และทักษะงาน
อาชีพ ทีส่ อดคล้องกับ
บริบทของพืน้ ที่

นักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้น ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน จานวน
400 คน

โรงเรียนทีต่ งั้ อยูใ่ น
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
และพืน้ ทีช่ ายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี
5 อาเภอ จานวน
33 โรงเรียน

เชิงปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 80 มี
พืน้ ฐานการเป็น
ผู้ประกอบการ/การทา
ธุรกิจ และทักษะงานอาชีพ
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาทุกแห่งเป็น
ต้นแบบนักธุรกิจน้อยมี
คุณธรรมนาสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

3.6000

3.6000

3.6000

3.6000 14.4000

(9)
2

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
(10)
ศธจ.กจ.

ชาติ 20 ปี (11)

ศธ. (12)

3

1
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34. โครงการการพัฒนาสถานศึกษา 1. เพือ่ พัฒนาหลักสูตรและ
ให้เป็นต้นแบบนักธุรกิจน้อยมี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
คุณธรรมนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เน้นการเป็นนักธุรกิจน้อยมี
คุณธรรมนาสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
2. เพือ่ ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนตามความถนัดและ
ความสนใจนาไปสู่งานอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ/
การทาธุรกิจทีส่ อดคล้องกับ
บริบทของพืน้ ที่
3. เพือ่ พัฒนาโรงเรียนให้
เป็นต้นแบบนักธุรกิจน้อยมี
คุณธรรมนาสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน

แหล่ง
งบประมาณ

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นทีช่ ายแดน
โครงการ/กิจกรรมหลัก
(2)

35. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์ของโครงการ
(3)

กลุม่ เป้าหมาย
(5)

พื้นทีเ่ ป้าหมาย
(6)

เชิงปริมาณ
โรงเรียนในเขตพืน้ ที่ จังหวัดกาญจนบุรี
1. จัดทาหลักสูตร
เศรษฐกิจพิเศษ
สถานศึกษา โดยให้มี
บริบทเข้ากับเขตพืน้ ที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
กาญจนบุรีจานวน 11
โรงเรียน และสามารถ
นาไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได้
2. พัฒนาครู ผู้บริหาร
และศึกษานิเทศก์ ของ
โรงเรียนในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
พิเศษ ให้มคี วามรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักในการ
จัดการเรียนการสอน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนสามารถดารง
ชีวิตได้อย่างมีความสุข
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทีร่ ่วม
โครงการสูงขึน้
3. สามารถนาหลักสูตร
ไปใช้กบั โรงเรียนอืน่ ๆ ได้

ตัวชีว้ ดั และ
ค่าเป้าหมาย
(7)
1. สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมีหลักสูตรการจัด
การศึกษาในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ มีรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เรื่องเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และสามารถขยาย
รูปแบบไปทัง้ จังหวัดต่อไป
2. โรงเรียนมีหลักสูตร มี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เรื่องเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
กาญจนบุรี

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8)
2562
2563
2564
2565
รวม

0.1348

0.1348

0.1348

0.1348

0.5392

แหล่ง
งบประมาณ
(9)
2

(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)
หน่วยงาน
สอดคล้อง
รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ หมายเหตุ
(10)
ศธจ.กจ.

ชาติ 20 ปี (11)

ศธ. (12)

3

1
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1. เพือ่ พัฒนาและจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
กาญจนบุรี
2. เพือ่ พัฒนารูปแบบการจัด
การเรียนรู้ของโรงเรียนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เข้า
กับบริบทของเขตพืน้ ที่
เศรษฐกิจ
พิเศษ
3. เพือ่ เป็นการนาร่องใน
การจัดทาหลักสูตร การ
ออกแบบการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และสามารถนาไปใช้
กับโรงเรียนอืน่ ในจังหวัด
กาญจนบุรีได้

เป้าหมายโครงการ
(4)

ส่วนที่ 5
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ

ส่วนที่ 5
กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน และทุกภาคส่วนในจังหวัด ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึก ษา สถาบั น ทางการศึกษา และสถานศึก ษาในจังหวัดกาญจนบุรีทุกสั งกั ด ในการดาเนินการ
ขับ เคลื่ อ นนโยบายและเป้ า หมาย ยุ ท ธศาสตร์ กลยุ ทธ์ และแนวทางในการดาเนิน งานตามแผนพั ฒ นา
การศึก ษาไปสู่ การปฏิ บั ติอ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยแผนงาน โครงการ กิ จกรรมหลั ก ที่จ ะนาไปสู่ ผ ลส าเร็ จ
ตามเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมทั้งการกาหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก
1.2 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
1.3 ผู้บริหารของหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษา ทุกระดับ
ในจังหวัดต้องให้ความสาคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) เป็น
กรอบแนวทางในการดาเนินงานและบริหารจัดการศึกษา โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จากทุกภาคส่วน
1.4 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระสาคัญ และทิศทาง
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) ให้บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา
สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด ได้รับทราบอย่างชัดเจนและเข้าใจตรงกัน เพื่อการ
มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
เทคนิค วิธีการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถดาเนินการได้ประสบผลสาเร็จ
1.6 ประสานความร่วมมือ จากหน่วยงานส่วนกลาง และจังหวัด จากทุกภาคส่วน เพื่อรับการ
สนับสนุนทรัพยากรการศึกษาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่
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2. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565)
ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการสาคัญ ดังนี้
2.1 ให้ความสาคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลสาเร็จและผลกระทบของ
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาภาพรวม
2.2 กาหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการนาแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) สู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าประสงค์
ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยนาวิธีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้ และประสานการติดตาม
ประเมินผลกับหน่วยงานทางการศึกษาและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการติดตามประเมินผล
กระทบการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม
2.3 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการทบทวน ปรับปรุงการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันเหตุการณ์
2.4 เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยการสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความสาเร็จของโครงการพัฒนาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ
โครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนจัดทาข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน
2.5 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานด้าน
สังคมในจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นระบบที่เข้าใจง่าย และใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพื่อให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่
ถูกต้องแม่นยา เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องและเป็นเอกภาพในการปฏิบัติมากขึ้น
2.6 มีการกาหนดปฏิทินระยะเวลาการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานประจาปี ระยะ
ครึ่งแผนและสิ้นสุดแผนอย่างชัดเจน เพื่อการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์
ทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)

ภาคผนวก ก
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ม.ต้น - ม.ปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประถม-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น

เด็กเล็ก- ประถม

110
38
26
19
27
4
-

6
1
3
1
1
1
-

4
-

2
2
1
-

-

2
1
1
-

-

26
26
-

3
3
-

-

4
1
1
1
1

450
142
102
81
92
29
1
1
1
1
23
4
1
1
1
1

4
3
1
-

7
4
1
1
-

1
1
-

-

-

-

1
-

1
1

-

-

-

8
1
1
1
1
1
1
1
1
15
-

-

6.6 ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

(บ้านหนองอาเภอจีน)
6.7 ร.ร.วัดพุน้าร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1)
7. สตร.
8. พศ.
รวมทั้งสิ้น

6

1
319

115

7

4

14
17

1

3

1
1

2
28

3

23

4

8
1
1
1
1
1
1
1
1
15
14
8
1
1
1
1
1
1
14
3
531

1.9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา จ.กาญจนบุรี

2. สช.
3. สกอ.
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
3.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

3.4 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
4. สศศ.
4.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
4.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
4.3 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
4.4 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
4.5 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
4.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
4.8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

5. กศน. (13 อาเภอ 2 ศูนย์)
6. อปท
6.1 ร.ร. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (5 รร. 3 ศูนย์)

6.2 ร.ร. อนุบาลเทศบาลตาบลหนองขาว
6.3 ร.ร.เทศบาลตาบลทองผูมิ
6.4 ร.ร.เทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

6.5 ร.ร.องค์การบรหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1

รวมทั้งสิ้น

อุดมศึกษา

ปวช - ปวส

ม.ต้น - ปวช

300
104
75
57
64
12
-

1. สพฐ.
1.1 สพป.กจ.1
1.2 สพป.กจ.2
1.3 สพป.กจ.3
1.4 สพป.กจ.4
1.5 สพม.8
1.6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต
1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45

ประถม

อนุบาล-ม.ต้น

1
1
1
-

อนุบาล

อนุบาล-ประถม

สังกัด

อนุบาล - ม.ปลาย

ตารางที่ 1 จานวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 แยกตามระดับการศึกษา

-

(บ้านเก่าวิทยา)
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1,111

2,951

918

434

-

-

-

-

5,414

362
273
237
228
2
9

951
674
713
590
9
3
11
-

121
97
117
95
450
12
12
14
-

5
13
3
398
6
9
-

-

-

-

-

1,434
1,049
1,080
916
848
23
21
34
9

190

307

30

4

-

-

-

-

531

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

273

126

-

-

399

-

-

-

-

79
69
51
26
13
30
5

38
33
21
10
8
10
6

-

-

117
102
72
36
21
40
11

-
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251

251

15

-

-

-

708

6. อปท

48

104

30

10

-

-

-

-
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6.1 ร.ร. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (5 รร. 6 ศูนย์)
6.2 ร.ร. อนุบาลเทศบาลตาบลหนองขาว
6.3 ร.ร.เทศบาลตาบลทองผูมิ
6.4 ร.ร.เทศบาล 1 สังกัดเทศบลเมืองท่าเรือพระแท่น
6.5 ร.ร.องค์การบรหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1
(บ้านเก่าวิทยา)
6.6 ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2
(บ้านหนองอาเภอจีน)
6.7 ร.ร.วัดพุน้าร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1)

33
2
4
3
-

80
8
3
-

6
18

10

-

-

-

-

119
2
12
6
28

3

7

6

-

-

-

-

-

16

3

6

-

-

-

-

-

-

9

7. สตร.

26

85

-

-

-

-

-

-

111

8. พศ.

-

-

6

4

-

-

-

-

10

1,375

3,638

1,235

703

288

126

-

-

7,365

1. สพฐ.
1.1 สพป.กจ.1
1.2 สพป.กจ.2
1.3 สพป.กจ.3
1.4 สพป.กจ.4
1.5 สพม.8
1.6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต
1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45
1.9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา จ.กาญจนบุรี
2. สช.
3. สกอ.
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
3.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
3.4 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
4. สอศ.
4.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
4.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
4.3 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
4.4 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
4.5 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
4.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
4.8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
5. กศน. (13 อาเภอ 2 ศูนย์)

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

ปริญญาโท

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

ก่อนประถม

สังกัด

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตารางที่ 2 จานวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามระดับ
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ตารางที่ 3 จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามระดับการศึกษา

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปวช

ปวส

การศึกษาต่อเนื่อง

จานวนนักเรียน

18,911
5,610
3,990
5,020
3,906
13
372
5,075
1,436
908
109
50
213
-

53,918
16,401
11,094
15,334
10,710
82
106
191
10,437
844
3,099
2,445
280
107
-

27,872
2,789
2,275
3,264
2,500
16,083
51
402
508
1,063
6,483
921
200
553

12,890
110
290
91
11,966
26
178
229
94
7,946
276
276

209
209
5,493
1,415
1,321
1,191
650
319
313
243
41
655
-

2,395
615
686
476
201
51
116
154
96
-

3,574
-

16,039
5,798
8,503
1,371
367
-

113,800
24,800
17,469
23,908
17,207
28,258
172
686
928
372
16,669
16,039
5,798
8,503
1,371
367
7,888
2,030
2,007
1,667
851
370
429
397
137
19,502
5,732
3,553
389
50
320
829

90

168

168

-

-

-

-

-

426

66
547
25,969

99
1,619
69,917

174
36,513

63
21,269

6,357

2,395

3,574

16,039

165
2,166
237
182,033

1. สพฐ
1.1 สพป.กจ.1
1.2 สพป.กจ.2
1.3 สพป.กจ.3
1.4 สพป.กจ.4
1.5 สพม.8
1.6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
1.7 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
1.8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45
1.9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาญจนบุรี
2. สช.
3. สกอ.
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
3.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
3.4 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
4. สอศ.
4.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
4.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
4.3 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
4.4 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
4.5 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
4.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
4.8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
5. กศน.
6. อปท.
6.1 ร.ร. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (5 รร. 3 ศูนย์)
6.2 ร.ร. อนุบาลเทศบาลตาบลหนองขาว
6.3 ร.ร.เทศบาลตาบลทองผูมิ
6.4 ร.ร.เทศบาล 1 สังกัดเทศบลเมืองท่าเรือพระแท่น
6.5 ร.ร.องค์การบรหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1
(บ้านเก่าวิทยา)
6.6 ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2
(บ้านหนองอาเภอจีน)
6.7 ร.ร.วัดพุนาร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1)
7. สตร.
8. พศ.
รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

อุดมศึกษา

สังกัด
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ตารางที่ 4 จานวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา

1. สพฐ
1.1 สพป.กจ.1
1.2 สพป.กจ.2
1.3 สพป.กจ.3
1.4 สพป.กจ.4
1.5 สพม.8
1.6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต
1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45
1.9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา จ.กาญจนบุรี
2. สช.
2.1 สช.1
2.2 สช.2
2.3 สช.3
3. อปท.
3.1 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
3.2 เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
3.3 อนุบาลเทศบาลตาบลหนองขาว
3.4 อนุบาลเทศบาลตาบลท่าเรือ
3.5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (อบจ.บ้านเก่าวิทยา)
3.6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอาเภอจีน)
3.7 โรงเรียนวัดพุน้าร้อนรัตนคีรี
4. สกอ.
4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
4.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
4.3 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
4.4 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
5. สอศ.
5.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจบุรี
5.2 วิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
5.3 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
5.4 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
5.5 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
5.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
5.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
5.8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
6. สตร.
7. พศ.
8. กศน. (แยก)
รวมทั้งสิ้น

175
66
48
21
40
2
2

2
1

117
35
30
27
24
1
4
1
1
2
3
2

68
27
13
8
14
6
3
1
1
1
1
1

40
9
4
12
9
5
1
4
3
1
4
1
1

นร.2,500 คน ขึ้นไป

นร.1,500 - 2,499 คน

นร.500 - 1,499 คน

นร.301 - 499 คน

นร.201 - 300 คน

นร.121 - 200 คน

สังกัด

นร.น้อยกว่า 12o คน

ขนาดของสถานศึกษา
รวมทั้งสิ้น

44
4
7
12
5
14
1
1
8
5
3

4
1
1
2
1
1

2
2
1
1

4
3

-

-

-

-

3
1
1
1

1
1
1
1
-

1
-

-

1

1
6
2
187

1
1
4
1
130

4

3
1
1
1
-

1
1
-

3
1
1
1
-

-

76

52

57

8

6

450
142
102
81
92
29
1
1
1
1
23
11
8
4
14
8
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
14
3
15
531
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ตารางที่ 5 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามสังกัด
สังกัด
1. สพฐ

จานวนนักเรียน (คน)
สิ้นปีการศึกษา จบการศึกษา
ซ้าชัน้
ไม่ศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

1.1 สพป.กจ.1

8,888
2,674

8,883
2,674

5
-

-

10,742
2,674

1.2 สพป.กจ.2

1,914

1,914

-

-

1,914

1.3 สพป.กจ.3

2,340

2,340

-

-

2,340

1.4 สพป.กจ.4

1,859

1,859

-

-

1,859

-

-

-

-

1,859

1.6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

23

18

5

-

18

1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต

36

36

-

-

36

1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45

42

42

-

-

42

-

-

-

-

-

1,626

1,625

1

1

1,624

3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

-

-

-

-

-

3.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

-

-

-

-

-

3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

-

-

-

-

-

3.4 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

-

-

-

-

-

4.3 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

-

-

-

-

-

4.4 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

-

-

-

-

-

4.5 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

-

-

-

-

-

4.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

-

-

-

-

-

4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

-

-

-

-

-

4.8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

-

-

-

-

-

482
410

477
406

5
4

1
-

430
360

32

32

-

-

32

5.3 ร.ร.เทศบาลตาบลทองผูมิ

-

-

-

-

-

5.4 ร.ร.เทศบาล 1 สังกัดเทศบลเมืองท่าเรือพระแท่น
5.5 ร.ร.องค์การบรหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

-

-

-

-

-

5.6 ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2
(บ้านหนองอาเภอจีน)

23

23

-

-

23

5.7 ร.ร.วัดพุนาร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1)

17

16

1

1

15

6. สตร.

229

224

1

50

176

7. พศ.

-

-

-

-

-

11,225

11,209

12

52

12,972

1.5 สพม.8

1.9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา จ.กาญจนบุรี
2. สช.
3. สกอ.

4. สอศ.
4.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

5. อปท.
5.1 ร.ร. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (5 รร. 5 ศูนย์)
5.2 ร.ร. อนุบาลเทศบาลตาบลหนองขาว

รวมทั้งสิ้น
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ตารางที่ 6 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามสังกัด
สังกัด
1. สพฐ
1.1 สพป.กจ.1
1.2 สพป.กจ.2
1.3 สพป.กจ.3
1.4 สพป.กจ.4
1.5 สพม.8
1.6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต
1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45
1.9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา จ.กาญจนบุรี
2. สช.
3. สกอ.
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
3.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
3.4 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
4. สอศ.
4.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
4.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
4.3 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
4.4 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
4.5 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
4.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
4.8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
5. อปท.
5.1 ร.ร. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (5 รร. 5 ศูนย์)
5.2 ร.ร. อนุบาลเทศบาลตาบลหนองขาว
5.3 ร.ร.เทศบาลตาบลทองผูมิ
5.4 ร.ร.เทศบาล 1 สังกัดเทศบลเมืองท่าเรือพระแท่น
5.5 ร.ร.องค์การบรหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)
5.6 ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2
(บ้านหนองอาเภอจีน)
5.7 ร.ร.วัดพุนาร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1)
6. สตร.
7. พศ.
รวมทัง้ สิน้

จานวนนักเรียน (คน)
สิ้นปีการศึกษา จบการศึกษา
ซ้าชั้น
ไม่ศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

6,977
714
535
803
585
4,129
105
106
-

6,977
714
535
803
585
4,129
105
106
-

-

367
33
43
49
242
-

6,610
714
502
760
536
3,887
105
106
-

281
-

281
-

-

-

281
-

-

-

-

-

-

235
54
143
38

224
51
136
37

11
3
7
1

6
6
-

218
51
130
37

-

-

-

-

-

41
7,534

38
7,520

3
14

4
377

34
7,143
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ตารางที่ 7 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามสังกัด
สังกัด
1. สพฐ
1.1 สพป.กจ.1
1.2 สพป.กจ.2
1.3 สพป.กจ.3
1.4 สพป.กจ.4
1.5 สพม.8
1.6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต
1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45
1.9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา จ.กาญจนบุรี
2. สช.
3. สกอ.
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
3.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
3.4 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
4. สอศ.
4.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจบุรี
4.2 วิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
4.3 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
4.4 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
4.5 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
4.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
4.8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
5. อปท.
5.1 ร.ร. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (5 รร. 5 ศูนย์)
5.2 ร.ร. อนุบาลเทศบาลตาบลหนองขาว
5.3 ร.ร.เทศบาลตาบลทองผูมิ
5.4 ร.ร.เทศบาล 1 สังกัดเทศบลเมืองท่าเรือพระแท่น
5.5 ร.ร.องค์การบรหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)
5.6 ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2
(บ้านหนองอาเภอจีน)
5.7 ร.ร.วัดพุนาร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1)
6. สตร.
7. พศ.
รวมทั้งสิ้น

สิ้นปีการศึกษา
3,525
37
42
10
3,384
52
1,626
110
-

จานวนนักเรียน (คน)
จบการศึกษา
ซ้าชั้น
ไม่ศกึ ษาต่อ
3,525
328
37
1
42
18
10
3,384
309
52
1,625
1
1
108
2
8
-

ศึกษาต่อ
3,187
36
24
3,075
52
1,624
100
-

110

108

2

8

100

-

-

-

-

-

4
5,265

4
5,262

3

337

4
4,915

200
ตารางที่ 8 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา สายอาชีพ ปีการศึกษา 2559
8.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สังกัด

จานวนนักเรียน (คน)
สิน้ ปีการศึกษา
จบการศึกษา

สอศ.
1. วิทยาลัยเทคนิคกาญจบุรี
2. วิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
3. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
4. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
5. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

รวมทั้งสิน้

547
300
259
89
75
53
95
20
1438

257
300
224
89
75
45
95
20
1105

8.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
สังกัด

จานวนนักเรียน (คน)
สิน้ ปีการศึกษา
จบการศึกษา

สอศ.
1. วิทยาลัยเทคนิคกาญจบุรี
2. วิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
3. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
4. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
5. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

รวมทั้งสิน้

283
249
248
54
22
58
90
45
1049

247
249
237
54
22
53
90
45
997

79

-

24,979
17,233
23,562
17,118
28,400

3
-

4
1

3
1
1

181
617
849
17,115
10,107
6,095
1,588
1,058
1,366

-

15
1
-

10
1
2
18
-

74
-

-

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
4. สอศ.
4.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจบุรี
4.2 วิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
4.3 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
4.4 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
4.5 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
4.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
4.8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
5. อปท.
5.1 ร.ร. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี (5 รร. 5 ศูนย์)
5.2 ร.ร. อนุบาลเทศบาลตาบลหนองขาว
5.3 ร.ร.เทศบาลตาบลทองผูมิ
5.4 ร.ร.เทศบาล 1 สังกัดเทศบลเมืองท่าเรือพระแท่น
5.5 ร.ร.องค์การบรหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)
5.6 ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2
(บ้านหนองอาเภอจีน)

7,519
1,959
1,933
1,647
762
315
343
402
158
5,660
3,627
380
65
231
836
367

79
-

49
-

15
-

21
-

5
3
1

12
4
3
-

4
14
4
10
-

27
7
2
2
5
6
3
1
2

5.7 ร.ร.วัดพุนาร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1)
7. สตร.
8. พศ.

154
1,965
114

-

-

1.1 สพป.กจ.1
1.2 สพป.กจ.2
1.3 สพป.กจ.3
1.4 สพป.กจ.4
1.5 สพม.8
1.6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต
1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45
1.9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา จ.กาญจนบุรี
2. สช.
3. สกอ.
4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
4.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
4.3 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
4.4 มหาวิทยาลัยรามคาแหง

รวมทั้งสิ้น

155,419

1

42
19
5
9
-

-

1
1
4
4

6
-

-

-

-

1
1

1

1

2

-

-

-

99

74

47

106

4

224

12

-

374

2

-

53
5
118
1
17
30
36
-

-

75
8
120
3
138
-

24
-

32
-

46
-

418 8,204

20
1
1
1
1
-

23
4
4
-

31
6
4
-

1
13
1
12
-

3
2
-

133
89
6
51
12
2
17
17
-

125
42
270
120
30
54
23
21
51
26
1
22
2

-

-

1

13
1
1,164

4

1
1
-

1
9
-

30
3
40
- 10,107
-

125
-

-

-

-

-

32

308

59

438

4
1

-

3

รวมทั้งสิ้น

31

อื่น ๆ

ต้องคดี/ถูกจับ

20

หาเลี้ยงครอบครัว

มีปัญหาในการปรับตัว

4

1. สพฐ

อพยพตามผู้ปกครอง

สมรส

112,939

สังกัด

เจ็บป่วยอุบัติเหตุ

มีปัญหาครอบครัว

จานวนนักเรียน (คน)

ฐานะยากจน

จานวนนักเรียน
(ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2559)

201
ตารางที่ 9 จานวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามสาเหตุ และสังกัด

202
ตารางที่ 10 จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามสัญชาติ และแยกตามสังกัด

มาเลเซีย

ลาว

อินเดีย

2
1
1
-

2
1
1
-

10,101

3
2
1
-

239
25
20
127
20
47
-

1

1,099
671
6,626
671
1,034
-

1
-

1.7 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช

676

-

-

-

-

-

-

-

-

1.8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

928

-

-

-

-

-

-

-

1.9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาญจนบุรี
2. สช.
3. สกอ.
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
3.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
3.4 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

370
17,087
16,039
5,798
8,503
1,371
367

-

-

2
-

2
-

-

15
-

4. สอศ.
4.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจบุรี
4.2 วิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
4.3 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
4.4 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
4.5 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
4.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
4.8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
5. กศน.
6. อปท.
6.1 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
6.2 เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
6.3 อนุบาลเทศบาลตาบลหนองขาว
6.4 อนุบาลเทศบาลตาบลท่าเรือ
6.5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1
(อบจ.บ้านเก่าวิทยา)

7,701
2,009
1,954
1,655
822
370
363
397
131
35,119
5,572
3,479
389
50
318
823

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
-

-

6.6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2
(บ้านหนองอาเภอจีน)

423

-

-

90
1,021
180
181,989

1

1
2
183

6.7 โรงเรียนวัดพุนาร้อนรัตนคีรี
7. สตร.
8. พศ.
รวมทัง้ สิน้

รวมทัง้ สิน้

ปากีสถาน

4
2
1
1
-

ไม่ปรากฎ
สัญชาติ

จีน

179
41
47
20
47
24
-

-

- 2,775 1,099 113,690
290 147 24,800
69
27 17,469
- 2,256 797 23,908
69
27 17,469
81 101 28,258
172

-

-

-

-

-

10

-

686

-

-

-

-

-

-

-

-

928

-

-

-

-

3
-

-

-

-

-

2
6
-

-

372
17,115
16,039
5,798
8,503
1,371
367

-

4

-

-

-

13

8

21

-

-

-

-

-

-

-

4
-

83
11
-

-

58
10
34
6
8
-

-

-

-

13
-

8
-

-

-

434
133
52
2
1

1
1
-

28
1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

6

4

75
- 536
2 11,277

4

5
277

1

1

16

อื่น ๆ

-

1
-

13
6
7
-

มอญ

1

พม่า

ฟิลิปปิน

เกาหลีใต้

1
1
-

1. สพฐ
1.1 สพป.กจ.1
1.2 สพป.กจ.2
1.3 สพป.กจ.3
1.4 สพป.กจ.4
1.5 สพม.8
1.6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

เนปาล

กัมพูชา

99,270
23,185
16,634
14,071
16,634
26,970
172

ไทย

อินโดนีเซีย

สังกัด

กระเหรี่ยง

สัญชาติ

-

66
6
146
13
13
-

251
11
6
5

7,888
2,030
2,007
1,667
851
370
429
397
137
35,978
5,732
3,553
389
50
320
829

-

-

-

-

426

-

-

19
2
-

165
236 252
2,051
2
8
192
3,261 1,642 198,685

1. สพฐ
1.1 สพป.กจ.1
1.2 สพป.กจ.2
1.3 สพป.กจ.3
1.4 สพป.กจ.4
1.5 สพม.8
1.6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต
1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45
1.9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา จ.กาญจนบุรี
2. สช.
3. สกอ.
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
3.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
3.4 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทสาขาวิ
ยบริการเฉลิ
พระเกีมยพระเกี
รติ ยรติ
ทยบริกมารเฉลิ
4. สอศ.
4.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจบุรี
4.2 วิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
4.3 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
4.4 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
4.5 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
4.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
4.8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
5. กศน.
6. อปท.
6.1 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
6.2 เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
6.3 อนุบาลเทศบาลตาบลหนองขาว
6.4 อนุบาลเทศบาลตาบลท่าเรือ
6.5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1
(อบจ.บ้านเก่าวิทยา)
6.6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2
(บ้านหนองอาเภอจีน)
6.7 โรงเรียนวัดพุนาร้อนรัตนคีรี
7. สตร.
8. พศ.
รวมทังสิน

23
7
2
1
8
4
1
1
-

80
1
5
3
1
66
4
4
-

339
72
30
18
25
2
106
86
3
-

2
-

6
5
1
-

2
1
1
5
5
2
2
-

10
4
4
2
9
2
1
1
-

-

-

-

-

1
2
29

3
93

1
5
359

280 1,594
27 570
15 305
31 494
22 189
7
29
6
178
1
7
2
-

รวมทังสิน

อืน่ ๆ

พิการซาซ้อน

ออทิสติก

ทางพฤติกรรม/อารมณ์

ทางการพูด/ภาษา

ทางร่างกาย/สุขภาพ

ทางสติปัญญา

ทางการเห็น

ทางการได้ยิน

สังกัด

ปัญหาทางการเรียนรู้

203
ตารางที่ 11 จานวนนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามความประเภทพิการและสังกัด
จานวนนักเรียน (คน)

28
9
5
8
3
1
2
-

45
28
5
5
3
1
3
-

81
30
5
4
7
2
3
30
4
-

150
12
28
25
17
1
67
4
-

1 2,621
756
395
591
277
47
1 183
372
25
-

11
8
1
2
-

3
3
-

3
3
-

-

2
1
1
-

4
4
-

18
5
4
4
3
1
1
16
30
15
5
9
-

-

-

-

-

-

-

-

3
311 1,607

31

48

85

1
157

1
13
2
5 2,725

204
ตารางที่ 12 จานวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2560 จาแนกตามประเภทความด้อยโอกาส และสังกัด

รวมทั้งสิ้น

อื่น ๆ

17
4
13
-

7
7
-

-

41
3
4
16
6
12
-

1
1
-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. สอศ.
4.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจบุรี
4.2 วิยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
4.3 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
4.4 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี
4.5 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
4.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
4.8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
5. กศน. (แยก)
6. อปท.
6.1 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
6.2 เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
6.3 อนุบาลเทศบาลตาบลหนองขาว
6.4 อนุบาลเทศบาลตาบลท่าเรือ

50
50
-

-

-

5
5
-

7
7
-

-

1
1
-

26
21
5
2
2
-

-

176
117
59
799
746
5
34
-

43
2
41
-

3
3
-

-

302
28
117
116
41
810
756
6
34
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

7

-

2
48

8

4

- 241
2 2,094

14
871
114
8 66,370

24
71

13
166

6.5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1
(อบจ.บ้านเก่าวิทยา)
6.6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2
(บ้านหนองอาเภอจีน)
6.7 โรงเรียนวัดพุนาร้อนรัตนคีรี
7. สตร.
8. พศ.
รวมทั้งสิ้น

8 64,393
1 13214
- 11,755
5 15,419
- 11,674
2 11,610
163
558
17
-

กาพร้า

เด็กที่มีปัญหายาเสพติด

1. สพฐ
1.1 สพป.กจ.1
1.2 สพป.กจ.2
1.3 สพป.กจ.3
1.4 สพป.กจ.4
1.5 สพม.8
1.6 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต
1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45
1.9 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา จ.กาญจนบุรี
2. สช.
3. สกอ.
3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
3.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
3.3 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
3.4 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

2
1
1
-

1 1,825
134
35
1 1,619
18
9
10
-

ยากจน

เด็กที่ถกู ทาร้าย

ชนกลุ่มน้อย

ผลกระทบจากโรคเอดส์

เด็กเร่ร่อน

เด็กในสถานพินิจ

เด็กถูกทอดทิ้ง

เด็กอยู่ในธุรกิจทางเพศ

ทางานรับผิดขอบตนเองฯ

สังกัด

เด็กที่ถกู บังคับขายแรงงาน

จานวนนักเรียน (คน)

4

150
2
25
15
1
41
1
26
10
4
29
-

94
5
89
-

66,545
13,385
11,809
17,110
11,726
11,657
172
686
17
-

14
59 1,210
153 68,998
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ตารางที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558 - 2559
13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558

สพฐ

การศึกษาพิเศษ

สช

อปท

ตชด

พส

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

สพฐ

การศึกษาพิเศษ

สช

อปท

ตชด

พส

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

48.51
48.32
36.45
41.30
42.12
43.34

48.13
47.97
36.58
41.49
41.67
43.17

47.59
51.67
44.05
43.53
43.02
45.98

46.05
46.75
35.45
36.59
40.23
41.01

40.64
41.99
33.49
34.68
35.13
37.19

-

47.81
48.74
38.20
40.95
41.86
43.51

49.33
49.18
40.31
43.47
42.59
44.98

51.26
46.19
32.93
39.30
40.78
42.09

42.84
37.96
27.26
28.28
50.14
37.30

53.05
47.61
36.88
39.11
41.29
43.59

50.59
43.80
30.53
34.91
37.77
39.52

37.92
39.13
29.86
28.56
34.93
34.08

-

47.13
42.94
31.49
34.03
40.98
39.31

52.98
40.47
41.22
46.68
34.59
43.19

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย

พส

ตชด

สช

การศึกษาพิเศษ

สพฐ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2559

พส

ตชด

อปท

สช

สพฐ

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

การศึกษาพิเศษ

13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558

อปท

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวมเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2559

ภาษาไทย
41.08 41.13 39.51 39.66
สังคมศึกษา 44.25 43.81 43.99 43.07
ภาษาอังกฤษ 30.86 27.26 29.16 27.35

-

38.88 40.05 42.64 44.05 39.35 46.40 44.34
44.68 43.96 46.24 43.62 41.60 50.22 49.02
26.86 28.30 30.62 29.53 26.16 35.19 29.01

-

43.47 43.52 46.36
48.29 46.55 29.31
33.70 30.72 34.99

คณิตศาสตร์ 34.92 29.46 30.90 28.91
วิทยาศาสตร์ 36.50 35.22 34.21 32.81
รวมเฉลี่ย
37.44 35.36 35.60 34.36

-

30.57 30.95 32.40 30.91 25.52 30.12 27.42
34.92 34.73 37.63 33.68 32.18 35.26 33.06
33.26 35.21 37.91 36.36 32.96 39.44 36.57

-

23.23 27.44 49.00
33.44 33.52 31.80
36.43 36.35 38.29

13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558

สพฐ

การศึกษาพิเศษ

สช

อปท

ตชด

พส

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

สพฐ

การศึกษาพิเศษ

สช

อปท

ตชด

พส

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ

42.23
37.76
19.99
21.86
30.70
30.53

42.95
37.35
20.26
22.25
30.87
30.74

42.26
35.50
21.45
20.53
30.71
30.09

41.02
34.47
17.46
19.48
29.91
28.47

-

44.25
42.22
22.65
14.65
31.15
30.98

42.54
37.46
20.36
19.75
30.67
30.16

49.36
39.70
24.98
26.59
33.40
34.81

50.43
22.85
30.26
34.42
25.09
32.61

41.05
31.63
21.81
18.22
28.73
28.29

37.88
31.00
27.50
19.48
26.48
28.47

41.18
30.81
21.80
17.74
28.31
27.97

-

47.15
34.04
24.22
14.38
28.21
29.60

43.54
30.07
25.12
20.85
27.36
29.39

52.29
35.89
26.76
24.88
31.62
34.49

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวมเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2559

ร.ร.พระปริยัติธรรม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ร.ร.พระปริยัติธรรม
วัดสิริกาญจนาราม

ร.ร.พระปริยัติวัดทุ่งมะสัง

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ร.ร.พระปริยัติธรรม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ร.ร.พระปริยัติธรรม
วัดสิริกาญจนาราม

ร.ร.พระปริยัติวัดทุ่งมะสัง

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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ตารางที่ 14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน B - NET ปีการศึกษา 2558 - 2559
14.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559

ภาษาบาลี

31.40

29.11

38.83

32.39

34.18

39.31

36.44

42.68

39.48

34.68

ธรรม

38.53

41.39

48.00

36.74

36.74

38.38

35.78

38.00

37.39

36.05

พุทธประวัติ

35.73

37.00

36.00

37.79

39.76

37.50

36.44

38.86

37.60

34.24

วินัย

33.33

34.00

43.00

37.50

38.38

47.25

40.25

42.29

43.26

36.55

รวมทั้งสิ้น

34.75

35.50

41.46

36.34

37.27

40.61

37.23

40.50

39.43

35.38

ประเภทวิชา

14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558

ร.ร.พระปริยัติธรรม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ร.ร.พระปริยัติธรรม
วัดสิริกาญจนาราม

ร.ร.พระปริยัติวัดทุ่งมะสัง

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ร.ร.พระปริยัติธรรม
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ร.ร.พระปริยัติธรรม
วัดสิริกาญจนาราม

ร.ร.พระปริยัติวัดทุ่งมะสัง

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2559

ภาษาบาลี

47.86

51.00

-

49.43

35.43

41.33

52.50

-

46.92

35.07

ธรรม

41.14

32.00

-

36.57

31.30

39.33

44.50

-

41.92

34.30

พุทธประวัติ

56.29

68.00

-

62.15

43.75

52.33

65.00

-

58.67

43.75

วินัย

47.43

42.00

-

44.72

35.41

40.67

50.50

-

45.59

33.87

รวมทั้งสิ้น

38.55

48.25

-

43.40

36.47

43.41

53.13

-

48.27

36.75

ประเภทวิชา

ตารางที่ 15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา V - NET ปีการศึกษา 2558 - 2559
15.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

บริหารธุรกิจกาญจนบุรี

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

บริหารธุรกิจกาญจนบุรี

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2559

ความรูพ้ ื้นฐานทั่วไป

36.64

46.52

43.99

41.50

43.34

44.48

40.34

39.58

42.05

43.83

35.45

39.19

37.30

34.79

33.96

36.15

35.57

38.22

36.33

37.93

ทักษะภาษาและการสื่อสาร

33.24

42.94

38.63

34.66

37.74

41.95

35.75

36.67

37.7

40.31

31.77

35.61

33.79

31.28

29.55

31.17

45.45

37.50

41.37

34.70

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

29.03

35.74

36.39

33.48

34.06

35.14

31.19

33.75

33.6

33.87

30.01

30.39

31.42

29.04

28.65

28.33

36.36

30.38

36.84

30.28

ทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ

49.98

58.36

56.61

55.62

55.85

59.45

53.35

47.29

54.6

56.3

44.33

49.55

45.88

44.45

43.46

48.17

50.00

49.75

56.30

47.32

ทักษะการจัดการงานอาชีพ

34.51

49.08

43.92

41.24

45.71

41.39

41.25

40.63

42.22

44.76

35.63

41.21

38.13

34.38

34.17

36.92

37.03

35.25

44.37

39.36

วิชา/เนื้อหาหลัก

36.69 46.53 43.89 41.25

43.34 44.48 40.39 39.59 42.02 43.81 35.44 39.19 37.30 34.79 33.96

36.15 40.88 38.22 44.72 37.93

15.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

บริหารธุรกิจกาญจนบุรี

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี

บริหารธุรกิจกาญจนบุรี

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ปีการศึกษา 2558

ความรูพ้ ื้นฐานทั่วไป

38.42

43.06

42.59

39.41

-

40.94

39.57

38.44

40.88

41.69

33.12

38.15

35.98

35.63

33.92

35.92

37.43

36.74

35.86

37.35

ทักษะภาษาและการสื่อสาร

35.12

42.23

39.81

36.04

-

40.42

37.83

35.83

38.72

39.56

28.77

34.47

31.88

32.86

32.95

30.88

34.67

34.72

39.54

33.58

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา

27.44

28.55

29.43

27.05

-

29.9

26.27

27.08

28.47

28.45

29.82

33.04

31.12

30.12

25.23

29.88

33.33

26.94

36.54

32.92

ทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ

55.13

60.14

58.68

57.37

-

5.08

56.00

51.88

57.68

58.08

45.36

48.03

45.50

46.25

44.55

48.19

41.33

47.50

53.97

47.38

ทักษะการจัดการงานอาชีพ

35.74

41.31

42.32

37.19

-

36.36

38.13

38.96

35.58

40.61

28.42

37.21

35.41

33.27

32.95

34.75

34.66

37.78

41.65

35.46

35.36 43.06 42.56 39.41

-

40.94 39.56 38.44 40.87 41.68 33.10 38.19 35.98 35.63 33.92

วิชา/เนื้อหาหลัก

รวมเฉลี่ย

35.92 37.86 36.74 42.92 37.35

207

รวมเฉลี่ย

208
ตารางที่ 16 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา N - NET ปีการศึกษา 2558 - 2559
16.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
+เพิ่ม/-ลด ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
+เพิ่ม/-ลด
ประเทศ
40.66
36.68
-3.98
37.13
39.80
2.67
สาระทักษะการเรียนรู้
จังหวัด
45.31
36.48
-8.83
37.82
41.79
3.97
ประเทศ
35.86
32.52
-3.34
35.77
35.47
-0.30
สาระความรู้พื้นฐาน
จังหวัด
34.00
30.00
-4.00
38.44
42.70
4.26
ประเทศ
39.85
39.92
0.07
43.79
38.41
-5.38
สาระการประกอบอาชีพ
จังหวัด
40.90
41.95
1.05
42.66
36.01
-6.65
ประเทศ
48.27
45.84
-2.43
48.09
53.61
5.52
สาระทักษะการดาเนินชีวติ
จังหวัด
48.77
45.71
-3.06
47.31
47.46
0.15
ประเทศ
43.64
43.19
-0.45
44.66
43.79
-0.87
สาระการพัฒนาสังคม
จังหวัด
42.04
40.19
-1.85
52.21
45.22
-6.99
ประเทศ
41.66
39.63
-2.03
41.89
42.22
0.33
รวมเฉลี่ย
จังหวัด
42.20
38.87
-3.33
43.69
42.64
-1.05
16.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
+เพิ่ม/-ลด ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
+เพิ่ม/-ลด
ประเทศ
43.98
43.44
-0.54
42.07
39.25
-2.82
สาระทักษะการเรียนรู้
จังหวัด
44.38
44.73
0.35
43.62
39.35
-4.27
ประเทศ
33.25
33.57
0.32
33.03
31.57
-1.46
สาระความรู้พื้นฐาน
จังหวัด
32.31
33.48
1.17
32.61
31.08
-1.53
ประเทศ
42.37
36.26
-6.11
40.43
42.43
2.00
สาระการประกอบอาชีพ
จังหวัด
42.00
35.97
-6.03
42.40
42.22
-0.18
ประเทศ
45.42
45.89
0.47
45.71
46.84
1.13
สาระทักษะการดาเนินชีวติ
จังหวัด
43.50
47.64
4.14
47.96
47.25
-0.71
ประเทศ
40.14
38.74
-1.40
38.40
36.71
-1.69
สาระการพัฒนาสังคม
จังหวัด
39.24
37.21
-2.03
38.08
36.39
-1.69
ประเทศ
41.03
39.58
-1.45
39.93
39.36
-0.57
รวมเฉลี่ย
จังหวัด
40.29
39.81
-0.48
40.93
39.26
-1.68
16.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
+เพิ่ม/-ลด ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
+เพิ่ม/-ลด
ประเทศ
35.29
33.95
-1.34
42.44
37.76
-4.68
สาระทักษะการเรียนรู้
จังหวัด
34.81
34.19
-0.62
42.11
38.54
-3.57
ประเทศ
28.33
27.51
-0.82
29.90
33.08
3.18
สาระความรู้พื้นฐาน
จังหวัด
27.80
36.79
-1.01
29.34
34.01
4.67
ประเทศ
31.65
35.58
3.93
27.82
25.77
-2.05
สาระการประกอบอาชีพ
จังหวัด
30.30
35.74
5.44
28.36
26.79
-1.57
ประเทศ
42.87
41.44
-1.43
38.17
33.42
-4.75
สาระทักษะการดาเนินชีวติ
จังหวัด
39.98
41.81
1.83
37.41
33.77
-3.64
ประเทศ
30.84
27.41
-3.43
34.72
34.56
-0.16
สาระการพัฒนาสังคม
จังหวัด
30.25
27.31
-2.94
34.06
36.55
2.49
ประเทศ
33.80
33.18
-0.62
34.61
32.92
-1.69
รวมเฉลี่ย
จังหวัด
32.63
33.17
0.54
34.26
33.93
-0.32

ภาคผนวก ข

คำสั่งจังหวัดกำญจนบุรี
ที่ 1911/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรและคณะทำงำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด (พ.ศ. 2562 – 2565)
และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับจัดทำคำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี)
.............................................
ตำมพระรำชกฤษฎี กำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มำตรำ 9 ได้กำหนดไว้ว่ำ กำรบริหำรรำชกำรเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภำรกิจของรัฐ ให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ
คือ (1) ก่อ นจะดำเนิ น กำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่ วงหน้ำ (2)
กำรกำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของส่ วนรำชกำรตำมข้อ (1) ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ และ
งบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรดำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ และตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จของภำรกิจ และคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ในภูมิภ ำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 กำหนดให้มีสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ปฏิ บั ติ ภ ำรกิ จ ของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรเกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรศึ กษำตำมที่ กฎหมำยก ำหนด
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ รวมถึงปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำยในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติใน
ระดับจังหวัดภำยใต้บริบทของพื้นที่ โดยกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน องค์กร และภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำ โดยใช้แผนพั ฒ นำกำรศึกษำจังหวัดเป็ นกรอบแนวทำงในกำรบริห ำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน
ทุกระดับสัมฤทธิ์ผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพื่อให้กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและแผนปฏิบัติกำรประจำปีของจังหวัดกำญจนบุรี
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรอำนวยกำรและคณะทำงำน
จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด (พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
(ฉบับจัดทำคำของบประมำณรำยจ่ำยประจำปี) ของจังหวัดกำญจนบุรี ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
1.1 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี
ประธำนคณะกรรมกำร
1.2 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี
รองประธำนคณะกรรมกำร
1.3 ศึกษำธิกำรภำค 4
รองประธำนคณะกรรมกำร
1.4 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
คณะกรรมกำร
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
1.5 ผู้กำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 13
คณะกรรมกำร
1.6 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะกรรมกำร
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1
1.7 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะกรรมกำร
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
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1.8 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะกรรมกำร
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3
1.9 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะกรรมกำร
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4
1.10 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะกรรมกำร
มัธยมศึกษำ เขต 8
1.11 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
คณะกรรมกำร
1.12 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิทยำเขตกำญจนบุรี
คณะกรรมกำร
มหำวิทยำลัยมหิดล
1.13 รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น
คณะกรรมกำร
วิทยำเขตกำญจนบุรี
1.14 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดกำญจนบุรี คณะกรรมกำร
1.15 ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดกำญจนบุรี คณะกรรมกำร
1.16 ท้องถิ่นจังหวัดกำญจนบุรี
คณะกรรมกำร
1.17 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี
คณะกรรมกำร
1.18 ประธำนอำชีวศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
คณะกรรมกำร
1.19 ประธำนคณะกรรมกำรประสำนส่งเสริม
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี
1.20 นำยอนันต์ กัลปะ
คณะกรรมกำรและ
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
เลขำนุกำร
1.21 นำยโอภำส ต้นทอง
คณะกรรมกำรและ
รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.22 นำงวันทนีย์ ขำวผ่อง
คณะกรรมกำรและ
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
มีหน้าที่
1. ให้คำปรึกษำ แนะนำ กำหนดนโยบำยในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
2. อำนวยกำร ควบคุม กำกับ ดูแลให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์
3. ติดตำม สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรคในกำรดำเนินงำนให้บรรลุผลสำเร็จ
4. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมจำเป็น
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2. คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี)
2.1 นำยอนันต์ กัลปะ
ประธำนคณะทำงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
2.2 นำยณรงค์เดช รัตนำนนท์เสถียร
รองประธำนคณะทำงำน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฎกำญจนบุรี
2.3 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
คณะทำงำน
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย หรือผู้แทน
2.4 ผู้กำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 13 หรือผู้แทน
คณะทำงำน
2.5 ท้องถิ่นจังหวัดกำญจนบุรี หรือผู้แทน
คณะทำงำน
2.6 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
คณะทำงำน
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1-4 หรือผู้แทน
2.7 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือผู้แทน
คณะทำงำน
มัธยมศึกษำ เขต 8
2.8 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดกำญจนบุรี คณะทำงำน
หรือผู้แทน
2.9 ผู้อำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำกำญจนบุรี
คณะทำงำน
หรือผู้แทน
2.10 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี หรือผู้แทน คณะทำงำน
2.11 ประธำนอำชีวศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี หรือผู้แทน
2.12 รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
สำขำวิทยำบริกำรเฉลิมพระเกียรติฯ
2.13 นำยกเทศมนตรีเมืองกำญจนบุรี หรือผู้แทน
2.14 นำยกเทศมนตรีตำบลท่ำเรือพระแท่น หรือผู้แทน
2.15 นำยกเทศมนตรีตำบลทองผำภูมิ หรือผู้แทน
2.16 นำยกเทศมนตรีตำบลหนองขำว หรือผู้แทน
2.17 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนเก่ำ หรือผู้แทน
2.18 นำงมิตภำณี พงษ์พัว
คณบดีคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำญจนบุรี
2.19 นำยปรเมศร์ กลิ่นหอม
รองคณบดีคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำญจนบุรี
2.20 นำยอำนำจ เจรีรัตน์
สำนักวิชำสหวิทยำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล
วิทยำเขตกำญจนบุรี

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
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2.21 นำยศุภชัย มำกสมบูรณ์
คณะทำงำน
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3
2.22 นำงสำวฐิติมำ กลั่นบุศย์
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
2.23 นำยศิริพงษ์ จิณแพทย์
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ องค์กำรบริกำรส่วนตำบลบ้ำนเก่ำ
2.24 นำยสนธิ ภูละมุล
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี
2.25 นำยจงสวัสดิ์ หุรตระกูล
คณะทำงำน
รองผ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำญจนบุรี
2.26 นำงพรทิพย์ สันทัด
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
2.27 นำงสำวปิยนำถ สืบเนียม
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
2.28 นำงสำววิไลรัตน์ คันธำวัฒน์
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
2.29 นำงสำวศรัณย์รัช เดชอุ่ม
คณะทำงำน
ลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
2.30 นำยชำลี สำรองทรัพย์
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
2.31 นำงภิญญดำ รัตนพนังสกุล
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเอกชน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
2.32 นำงสำวปรำณี ทองสุทธำ
คณะทำงำน
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
2.33 นำยกฤษฎำ คำอำจ
คณะทำงำน
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8
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2.34 นำงวิลำวัลย์ ทองแย้ม
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1
2.35 นำงสำวอินทิรำ ชิวปรีช
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
2.36 นำงทิพย์ปภำกร กิจเฟื่องฟู
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3
2.37 นำยธีรศักดิ์ หล่อขุนไกร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4
2.38 นำยอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหนองตำกยำกตั้งวิริยะรำษฎร์บำรุง
2.39 นำยเปี๊ยก คล้ำยพุ่ม
ครู ศูนย์ฝึกวิชำชีพจังหวัดกำญจนบุรี “สำมสงฆ์ทรงพระคุณ”
2.40 นำงสำวศุภรัชต์ กำญจนำงกูร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3
2.41 นำยสรำวุธ พูลพิพัฒน์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4
2.42 นำงสำวพัชณัฐฎ์ ทิพย์วโรรส
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
2.43 นำงสำวพมรรัตน์ ชลไพรพิมลรัตน์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
2.44 นำยโอภำส ต้นทอง
รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
2.45 นำงวันทนีย์ ขำวผ่อง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
2.46 นำงจิตติมำ ช่ออัญชัญ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและ
เลขำนุกำร
คณะทำงำนและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะทำงำนและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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2.47 นำงสำวพรทิพำ โพธิ์พำนิช
คณะทำงำนและ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
2.48 นำงอังคณำ วิสุทธำกร
คณะทำงำนและ
นักวิเครำะห์นโยบำยแผนชำนำญกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
2.49 นำยสำธิต ปุ้งโพธิ์
คณะทำงำนและ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
2.50. นำงสำวอิสรียำ หมั่นดี
คณะทำงำนและ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
มีหน้าที่
1. ศึกษำ วิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด บริบทของพื้นที่ เพื่อกำรวำงแผน
และจัดทำโครงกำร กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด (พ.ศ. 2562-2565) และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี) ให้สอดคล้อง
กับกรอบทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมบริบทของจังหวัด
2. ประสำนงำนและรวบรวมข้อมูล โครงกำร กิจกรรมของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำเพื่อยกเป็น
(ร่ำง) แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด (พ.ศ. 2562-2565) และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
จังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)
3. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัด เพื่อกำรวำงแผนและกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ของจังหวัดกำญจนบุรี
4. ปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรอำนวยกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ.2560

