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ค ำน ำ 
 
 

                  ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ.2546  มาตรา 9 ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติ คือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  ก าหนด ให้จัดตั้ง
ส านั กงานศึกษาธิการจังหวัด สั งกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่  นโยบาย และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอ านาจหน้าที่ข้อหนึ่งที่
มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11(2) คือ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษาและการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภทในจังหวัด 

                  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและเอกสาร              
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชุมระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีสาระส าคัญ
ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัด            
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา            
สู่การปฏิบัติ    

               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานทางการศึกษา
และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นเครือข่ายและให้การส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดเป็นอย่างดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
                    

             

                   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
           สิงหาคม 2560 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

                 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
มาตรา 9 ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ คือ 
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การ
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560  ก าหนดให้จัดตั้งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่  นโยบาย 
และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยอ านาจหน้าที่ข้อหนึ่งที่มอบหมายให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11(2) คือ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ เพ่ือใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดการศึกษาและการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัด 

                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตาม
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติระดับจังหวัดภายใต้บริบทของพ้ืนที่ เน้นการ             
บูรณาการการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน  องค์กร  และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยจัดการ
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในจังหวัดให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“สร้างคนดี  มีคุณภาพ ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

บนพื้นฐานความพอเพียงอย่างยั่งยืนและมั่นคง” 

พันธกิจ (Mission)  

              1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
              2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 

    3. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ                 
    4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์รวม (Goal)      

    1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

    2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดน 

    3. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล และ

บูรณาการการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์(Strategies)  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน  
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน  
               ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล   
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 

   เป้าประสงค์ 
     1.ประชากรมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 
               กลยุทธ์ที่ 1.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกความเป็นชาติไทย 
               กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทักษะชีวิต และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน                       

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

   เป้าประสงค์ 
                1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
                2. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                  กลยุทธ์ที่ 2.1 การผลิต พัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพและการมีงานท าท่ีสอดคล้อง 
                                      กับความต้องการพัฒนาประเทศ 
                     กลยุทธ์ที่ 2.2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
                     กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

               เป้าประสงค์  
                1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                2.ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพผู้เรียน 
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               2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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               หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา               
                    กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                     กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน 

     เป้าประสงค์  
      ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด           

           การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) ในครั้งนี้ 
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  6 ยุทธศาสตร์  11 กลยุทธ์  โดยมีกลไกลในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
ด้วยการบูรณาการการจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน               
และทุกภาคส่วนในจังหวัด มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานอย่าง                
เป็นระบบ เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนเพ่ือให้การจัดการศึกษาของจังหวัด                        
บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิกา ร และยุทธศาสตร์การพัฒนา                            
จังหวัดกาญจนบุรี 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

 

1.สภาพทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี 

    1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ ละติจูด : 14 01N เเละลองจิจูด : 99 32E อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 

129 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา และเชียงใหม่ อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่การปกครองข้างเคียง  ดังภาพ  

          ทิศเหนือ  ติดต่อกับ     จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐแห่ง   
                           สหภาพเมียนมาร์ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ     จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี  
ทิศใต้  ติดต่อกับ     จังหวัดราชบุร ี

          ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ     สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี  
           เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ  
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    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า มีทั้งป่าโปร่ง และป่าดงดิบ มีแม่น้้าส้าคัญสองสายคือ แม่น้้า      

แควใหญ่ และแม่น้้าแควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้้าแม่กลอง ที่บริเวณอ้าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุ่มแม่น้้า พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก
เป็นเทือกเขาแล้วค่อย ๆ ลาดลงมาทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก เป็นป่า
ไม้ และภูเขา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ  
แต่แห้งแล้ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้า มีความอุดมสมบูรณ์  
แบ่งออกได้เป็น 3 เขต  
  1) เขตภูเขา และที่สูง ได้แก่ พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาต่อเนื่องจาก
เทือกเขาถนนธงชัย ถัดลงไปทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี  ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทย กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทอดยาวลงไปทางทิศใต้ และถือว่าเป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้า
ล้าธารของจังหวัดบริเวณอ้าเภอทองผาภูมิ อ้าเภอสังขละบุรี อ้าเภอศรีสวัสดิ์ และอ้าเภอไทรโยค  
  2) เขตที่ราบลูกฟูก ได้แก่ พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งลักษณะเป็นที่
ราบเชิงเขาสลับเนินเตี้ย ๆ บริเวณอ้าเภอเลาขวัญ อ้าเภอบ่อพลอย อ้าเภอหนองปรือ อ้าเภอห้วยกระเจา 
และบางส่วนของอ้าเภอพนมทวน  
  3) เขตที่ราบลุ่มแม่น้้า ได้แก่ พ้ืนที่ทางด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นที่ราบ  ดินมีความอุดม
สมบูรณ์บริเวณอ้าเภอท่าม่วงอ้าเภอท่ามะกา อ้าเภอเมือง และบางส่วนของอ้าเภอพนมทวน 

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นป่าไม้ และภูเขา พ้ืนที่ทาง               
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ แต่แห้งแล้ง 
พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจาก
จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพท้องที่กว้างขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป บริเวณที่ราบ                      
จะมีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันตก ส่วนบริเวณที่เป็นป่าและภูเขา        
จะแตกต่างไป  คือ ในฤดูร้อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง         
เดือนตุลาคม  ในปี พ.ศ.2558 มฝีนตกประมาณ 98 วัน ปริมาณน้้าฝนวัดได้ 966.5 มิลลิเมตร 

        
 
      

(ที่มา : ส้านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี)  
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                1.4 เขตการปกครอง 
             จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครอง ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนกลาง       

ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในระดับอ้าเภอ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมือง
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 รวมทั้งสิ้น 478,538 คน ชาย 234,800 คน หญิง 243,736 คน           

อ้า เภอที่มีประชากรมากที่ สุ ดได้แก่  อ้า เภอท่ามะกา มีจ้ านวน 81,012 คน รองลงมา ได้แก่   
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 

                 ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนจ าแนกตามอ าเภอ ปี พ.ศ. 2560 
 

จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 
จ านวน  

ครัวเรือน      ชาย หญิง รวม พื้นที่ 

จังหวัดกาญจนบุรี 159,945 234,800 243,736    478,538 19,483.14 

อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี 26,317 32,703 33,875 66,578 1,236.28 
อ้าเภอไทรโยค 8,956 13,106 13,135 26,241 2,728.92 
อ้าเภอบ่อพลอย 13,354 22,597 22,743 45,340 967.22 
อ้าเภอศรีสวัสดิ์ 48,50 7,466 7,298 14,764 3,295.95 
อ้าเภอท่ามะกา 25,764 39,033 41,979 81,012 340.81 
อ้าเภอท่าม่วง 20,349 31,093 33,901 64,994 610.97 
อ้าเภอทองผาภูมิ 7,264 10,530 10,194 20,724 3,655.17 
อ้าเภอสังขละบุรี 5,345 6,442 5,877 12,319 3,349.38 
อ้าเภอพนมทวน 12,764 18,025 9,337 27,362 535.77 
อ้าเภอเลาขวัญ 13,459 19,060 19,846 38,906 831.30 
อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย 7,422 12,259 12,533 24,794 807.14 
อ้าเภอหนองปรือ 6,440 9,854 9,922 19,776 502.23 
อ้าเภอห้วยกระเจา 7,661 12,632 13,096 25,728 622.00 
                                                                                                        (ที่มา : ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี) 
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          1.6 โครงสร้างประชากร ปี 2558 จังหวัดกาญจนบุรี  

     โครงสร้างประชากรจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อแสดงเป็นพีระมิด พบว่าประชากรส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มคนวัยท้างานที่มีอายุ 15-59 ปี ประชากรวัยเด็กซ่ึงเป็นฐานของพีระมิดมีแนวโน้มแคบลง 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 ได้เพ่ิมสูงขึ้น
ตามล้าดับ คือ จาก 77,781 ล้านบาทในปี 2554 เพ่ิมข้ึนเป็น 84,785 ล้านบาทในปี 2556 ส้าหรับผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดต่อคน หรือรายได้ของประชากรต่อคนก็เพ่ิมสูงขึ้นตามล้าดับ คือจาก 97,054 บาท                   
ในปี 2554 เป็น 105,701 บาท  โดยอัตราการขยายตัวในปี  2554 มีมากท่ีสุดคือร้อยละ 13.6 ในขณะที่          
ปี 2556 หดตัวลงเหลือร้อยละ 2.5 
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           ส้าหรับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 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
มาอยู่ที ่     ร้อยละ 2.9 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการหดตัวมากที่สุด เมื่อพิจารณาโครงสร้าง ณ ราคาประจ้าปี 
พบว่า      นอกภาคเกษตรกรรมมีสัดส่วนมากที่สุด คือ 3 ใน 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

 2.1.1(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
 

 จ ำนวน อัตรำกำรขยำยตัว (ร้อยละ) 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด       
ณ ราคาประจ้าปี (ล้านบาท) 

77,781 82,732 84,785 13.6 6.4 2.5 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด            
ต่อคน (บาท) 

97,054 103,167 105,701 13.5 6.3 2.5 

ประชากร (1,000 คน) 801 802 802 0.0 0.1 0.0 
(ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ส านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี) 

 
2.1.1(2) อัตราการขยายตัวและโครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

 

สำขำ อัตราขยายตัว ณ ราคาคงท่ี  
(ร้อยละ) 

โครงสร้าง ณ ราคาประจ าปี  
(ร้อยละ) 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 

เกษตรกรรม 
นอกเกษตรกรรม 
    อุตสาหกรรม 
    การค้าฯ 
    บริหารราชการแผ่นดิน 

21.6 
5.8 
17.9 
-0.7 
0.4 

 

2.6 
5.8 
12.9 
-4.5 
3.2 

 

2.1 
2.9 
1.2 
3.9 
0.6 

24.7 
75.3 
28.9 
9.5 
8.3 

25.3 
74.7 
29.2 
9.0 
8.3 

25.9 
74.1 
26.6 
9.1 
8.4 

                              (ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ ส านักงานคลังจังหวดักาญจนบุรี) 
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      2.1.1(3) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 16 สาขา (ณ ราคาประจ้าปี) ของจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 (หน่วย : ล้านบาท) 
สาขา 2552 2553 2554 2555 2556 

1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์และการป่าไม ้
2. ประมง 
3. การท้าเหมืองแร่และเหมืองหิน 
4. อุตสาหกรรม 
5. ไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 
6. การก่อสร้าง 
7. การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซม 

ยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ 
ส่วนบุคคลและขอใช้ในครัวเรือน 

8. โรงแรมและภตัตาคาร 

15,241 
168 

1,299 
20,175 
1,918 
2,040 
7,284 

 
 

959 

15,208 
174 

1,521 
17,722 
2,146 
2,161 
7,215 

 
 

1,121 

19,056 
174 

1,616 
22,500 
2,219 
2,094 
7,351 

 
 

1,378 

20,778 
183 

1,388 
24,117 
2,339 
1,858 
7,441 

 
 

1,586 

21,715 
220 

1,556 
22,547 
2,620 
2,352 
7,728 

 
 

1,761 
9. การขนส่ง สถานท่ีเก็บสินค้าและ 

การคมนาคม 
10. ตัวกลางทางการเงิน 
11. บริการด้านอสังหาริมทรัพย์  

การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 
12. การบริหารราชการแผ่นดินและ   

การป้องกันประเทศ รวมทั้ง 
การประกันสังคมภาคบังคับ 

13. การศึกษา 
14. การบริการด้านสุขภาพ และ 

งานสังคมสงเคราะห ์
15. การให้บริการชุมชน สังคม  

และบริการส่วนบุคคลอื่นๆ 
16. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 

3,206 
 

2,339 
2,591 

 
5,351 

 
 

4,132 
1,606 

 
682 

 
139 

3,209 
 

2,426 
2,685 

 
6,243 

 
 

4,452 
1,476 

 
680 

 
57 

2,975 
 

2,372 
2,788 

 
6,425 

 
 

4,383 
1,513 

 
755 

 
179 

3,282 
 

2,633 
2,830 

 
6,837 

 
 

4,848 
1,606 

 
842 

 
164 

3,260 
 

2,944 
3,008 

 
7,120 

 
 

5,191 
1,683 

 
890 

 
191 

รวม 69,131 68,495 77,781 82,732 84,785 
รายได้ประชากรต่อหัว (บาท) 86,701 85,521 97,054 103,167 105,701 
จ านวนประชากร (1,000 คน) 797 801 801 802 802 

                                   (ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ ส านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี) 
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   2.1.2 การเกษตรกรรม 

                              การปลูกพืชเศรษฐกิจ 

                       จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ท้าการเกษตร ในปี 2558 ทั้งสิ้น  3,032,469  ไร่  
โดยมีครัวเรือนท้าการเกษตร จ้านวน 109,880  ครัวเรือน  
 

                        ตารางแสดงการปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2555-2558 

พื้นที่การปลูกพืช
เศรษฐกิจ (ไร่) 2555 2556 2557 2558 

ข้าวนาปี 501,993.50 442,517 441,630 441,630 
ข้าวนาปรัง 247,828.25 239,631 180,392 14,297 
อ้อย 816,425 854,370 871,457 723,828 

พื้นที่การปลูกพืช
เศรษฐกิจ (ไร่) 2555 2556 2557 2558 

มันส้าปะหลัง 657,613 553,731 542,656 472,398 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 123,728.50 110,084 64,048 92,225 
ข้าวโพดหวาน 18,429 10,982 11,202 6,243 
ข้าวโพดฝักอ่อน 115,656 20,826 25,890 29,044 
หน่อไม้ฝรั่ง 3,514.25 1,253 1,784 2,034 
สับปะรด 41,339 27,405 26,857 20,208 
ยางพารา 149,716 157,341 175,435 165,728 
รวม 2,676,242.50 2,418,140 2,323,296 3,032,469 

                                                              (ท่ีมา : ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบรุี, 2558) 

  จากข้อมูล จะเห็นได้ว่าในปี  พ.ศ. 2558 เนื้อที่ในการท้าการเกษตรลดลงจากปีก่อน ๆ   
โดยพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจลดลง ได้แก่ พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง อ้อย ข้าวโพดหวาน สัปปะรด และ
ยางพารา ส่วนพ้ืนที่ที่มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น ได้แก่  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดฝักอ่อน และ
หน่อไม้ฝรั่ง 
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 ปศุสัตว ์

       ในปี พ.ศ. 2558 เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภค
และการค้า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๆ  โดยสัตว์ที่นิยมเลี้ยงมากที่สุด 5 ล้าดับแรก ได้แก่  ไก่  เป็ด สุกร โค  และ 
แพะ 

               ตารางแสดงจ านวนปศุสัตว์เปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 - 2559 
 

ชนิด 2555 2556 2557 2558 2559    
(31 มี.ค.) 

โค 252,291 216,150 213,387 144,288 215,946 
กระบือ 6,962 6,049 5,406 6,694 5,492 
สุกร 194,228 189,778 201,195 275,701 252,311 
แพะ 27,092 32,937 24,762 31,838 31,806 
ไก่ 16,097,937 22,413,056 24,502,438 27,728,640 26,756,366 
เป็ด 264,103 380,428 322,590 517,622 469,937 
รวม    16,842,613    23,238,398  25,269,778 28,704,783 27,731,858 

 

                                                                                             (ท่ีมา: ส้านักงานปศสุัตว์จังหวัดกาญจนบุรี)  
 

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

 ประมง  

     จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดในปี 2557 จ้านวน 5,189 ไร่ ซึ่งลดลง
จากปีก่อน ๆ และจ้านวนครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดก็ลดลงเช่นเดียวกัน แต่พบว่าปริมาณการผลิตสัตว์
น้้า และมูลค่าการผลิตสัตว์น้้าเพิ่มขึ้น  

ตารางแสดงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าระหว่าง พ.ศ.2554-2557 
 

 2554 2555 2556 2557 
เนื้อท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด (ไร่) 7,719.32 6,394.30 6,115.15 5,189.00 
ครั ว เ รื อน เพาะเลี้ ย งสั ตว์ น้้ า จื ด 
(ครัวเรือน) 

4,990 4,990 3,845 3,497 

ปริมาณการผลิตสัตว์น้้า (พันตัน) 5.39 5.98 8.89 9.70 
มูลค่าการผลิตสัตว์น้ า (ล้านบาท) 511.08 555.93 671.89 777.08 

                                                                       (ที่มา: ส้านักงานประมงจังหวัดกาญจนบรุี, 2557)  
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   2.1.3 การอุตสาหกรรม  

                     จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

  ตารางแสดงจ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภท พ.ศ.2554 - 2558 
 

ประเภทอุตสาหกรรม 2554 2555 2556 2557 2558 
รวมยอด 1,441 1,461 1,522 1,549 1,607 

การเกษตร 465 472 477 477 485 
อาหาร 106 109 114 119 127 
เครื่องดื่ม 14 14 14 14 13 
สิ่งทอ 7 7 7 5 5 
เครื่องแต่งกาย 4 4 4 4 4 
เครื่องหนัง 6 7 8 8 9 
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 113 114 121 118 118 
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 34 32 32 28 28 
กระดาษและผลิตภัณฑ์จาก
กระดาษ 

11 11 12 13 13 

สิ่งพิมพ์ 8 8 8 8 8 
เคมี 95 97 107 115 125 
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 8 8 8 8 8 
ยาง 38 39 39 41 41 
พลาสติก 11 12 15 13 15 
อโลหะ 73 72 78 87 96 
โลหะ 4 5 7 7 8 
ผลิตภัณฑ์โลหะ 67 68 71 71 73 
เครื่องจักรกล 67 67 67 70 72 
ไฟฟ้า 10 10 10 10 10 
ขนส่ง 108 103 105 106 102 
อ่ืนๆ 193 202 218 227 247 

(ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี) 
 

   จากตารางแสดงจ้านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมจ้าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2558 สถานประกอบการได้เพ่ิมขึ้นตามล้าดับ 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 
เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ โคโลไมต์ และดินขาว มีประทานบัตรเปิดการ 24 แปลง รายได้ค่าภาคหลวงแร่                     
จ้านวนเหมืองแร่ 38 แห่ง จ้านวนคนงานทั้งสิ้น 436 คน (พ.ศ.2556)   

(ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี, 2557) 
     2.1.4 การท่องเที่ยว  

                 จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย”             
มีศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน และ
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับ
การท่องเที่ยวที่ครบครัน การเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้ระยะเวลาเพียง 1-3 ชั่วโมง เท่านั้นจาก
กรุงเทพมหานคร ทั้งทางรถยนต์  และรถไฟ 

       แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้้ าตกเอราวัณ น้้าตกห้วยแม่ขมิ้น         
น้้าตกไทรโยคน้อย น้้าตกไทรโยคใหญ่ น้้าตกนางครวญ น้้าตกเกริงกระเวีย น้้าตกผาตาด ถ้้าธารลอด         
ถ้้าดาวดึงส์ ถ้้าพระธาตุ ถ้้าเสาหิน ถ้้าสวรรค์บันดาล น้้าพุร้อนหินดาด  เขาช้างเผือก 

       แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามแม่น้้าแคว อุทยาน
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 
      ต่างชาต ิ

7,170,721 
403,557 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/หัว) 4,419 
      ไทย 
      ต่างชาต ิ

1,600.50 
2,108.99 

รายได้จากนักท่องเที่ยว (ล้านบาท) 10,630 
      ไทย 
      ต่างด้าว 

17,373.22 
1,571.89 

อัตราการเข้าพัก (%) 61.43 
          (ที่มา: กลุ่มสถิติและเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว) 
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มูลค่าการค้าชายแดนรวม ปี 2554-2558 (ล้านบาท)

-
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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 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

2.1.5 การค้าชายแดน 

                            แนวชายแดนติดต่อประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระยะทางประมาณ 
370 กิโลเมตร มีช่องทางเข้า – ออก ตามแนวชายแดนประมาณ 43 จุด โดยมีจุดน้าเข้าก๊าซธรรมชาติ                  
บ้านอีต่อง  ต้าบลปิล๊อก อ้าเภอทองผาภูมิ  จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้้าร้อน ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยว 1 ช่องทาง คือ ด่านพระเจดีย์สาม
องคก์าญจนบุรี  อ้าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
     การค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ด้านจังหวัด
กาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2558  มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 89,415.78 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2557                            
จ้านวน 9,594.78 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2557 มีมูลค่า 79 ,821 ล้านบาท) โดยในปีงบประมาณ 2558                
ขาดดุลการค้าจ้านวน 87,736.66 ล้านบาท 

ตารางแสดงมูลค่าการค้าชายแดนรวมจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2554 - 2558 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         (ท่ีมา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 2558) 
 

สินค้าส้าคัญที่ส่งออก ได้แก่ เบียร์  หมากแห้ง  น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม               
นม และเครื่องปรุงรส  

สินค้าส้าคัญท่ีน้าเข้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ  โค-กระบือ  แร่พลวง  เมล็ดงา และข้ีเลื่อย 
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รายการสินค้าส่งออก-น าเข้าชายแดนไทย – พม่า ด้านจังหวัดกาญจนบุรี 

ตารางแสดงสินค้าน้าเข้า – ส่งออก ที่ส้าคัญ ปี 2557  (ม.ค.-ธ.ค.) 

ล าดับที ่ รายการสินค้าน าเข้า มูลค่า (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 ก๊าซธรรมชาต ิ 115,023,521,467.84 99.78 
2 โค-กระบือ 49,510,000.00 0.04 
3 ถ่านหินลิกไนต ์ 32,546,470.53 0.03 
4 แร่พลวง 31,125,493.02 0.03 
5 ไม้ไผ่ลา้ 9,021,302.18 0.01 
6 แร่ดีบุก 8,486,114.48 

 

7 อาหารทะเล 1,874,376.90  
8 ขี้เลื่อย 1,700,000.00 0.12 

9 เฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์ท้าด้วยไม ้ 1,687,300.00  
10 ปลาเลี้ยงสวยงาม 479,250.00  
11 อื่น ๆ 120,329,689.88  

รวม 115,280,281,464.83 100.00 

 
ล าดับที ่ รายการสินค้าส่งออก มูลค่า (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว 194,212,416.32 15.85 

2 เบียร ์ 187,582,864.05 15.31 
3 ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมและนม 155,719,280.46 12.71 
4 เครื่องปรุงรส 101,963,417.84 8.32 
5 น้้ามันเบนซินไรส้าร 75,251,622.86 6.14 

6 ผลิตภณัฑ์ท้าความสะอาดร่างกาย
และเครื่องส้าอางค ์

61,089,108.00 4.98 

7 อุปกรณ์ก่อสร้าง 47,402,570.85 3.87 
8 น้้ามันปาลม์ 40,594,525.00 3.31 
9 ต้นกล้าสัก 29,250,000.00 2.39 
10 ปูนซีเมนต ์ 16,541,403.76 1.35 
11 อื่น ๆ 315,908,576.71 25.78 

รวม 1,225,515,785.85 100.00 

หมายเหตุ : มูลคา่อื่นๆ มีมลูค่ามากเนื่องจากเป็นมูลค่าที่รวมสินค้าประเภทใบสุทธิน้ากลับ 
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ตารางแสดงสินค้าน้าเข้า – ส่งออก ที่ส้าคัญ ปี 2558   

ล าดับที ่ รายการสินค้าน าเข้า มูลค่า (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 ก๊าซธรรมชาต ิ 48,241,633,653.70 99.63 
2 โค-กระบือ 27,150,000.00 0.06 
3 แร่พลวง 18,457,298.65 0.04 
4 ถ่านหินลิกไนต ์ 9,304,756.12 0.02 
5 ไม้ไผ่ลา้ 1,536,897.33 

 

6 เมลด็งาไมไ่ด้คดัแยก 1,345,680.00  
7 ขี้เลื่อย 920,000.00  
8 เฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์ท้าด้วยไม ้ 714,600.00 0.26 

9 หอมแดง 626,400.00  
10 อาหารทะเล 422,600.00  
11 อื่น ๆ 119,547,476.00  

รวม 48,421,659,361.80 100.00 
 

ล าดับที ่ รายการสินค้า มูลค่า (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

1 เบียร ์ 218,139,209.62 33.33 
2 น้้ามันดีเซลหมุนเร็ว 65,496,577.82 10.01 
3 หมากแห้ง 35,110,217.89 5.36 
4 ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมและนม 27,709,213.00 4.23 

5 น้้ามันเบนซลิไร้สาร 22,535,235.64 3.44 

6 เครื่องปรุงรส 17,206,527.00 2.63 

7 น้้ามันปาลม์ 10,033,540.00 1.53 
8 เครื่องท้าการเกษตร 8,745,650.00 1.34 
9 กาแฟส้าเรจ็รูป 7,139,376.00 1.09 
10 บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป 6,373,792.00 0.97 

11 อื่น ๆ 235,983,265.04 36.06 
รวม 654,472,604.01 100.00 
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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 
          ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 98.41 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนที่
เหลือกระจายการนับถือในศาสนาอื่น ๆ  

              2.2.3 ด้านการศึกษา 

                                  จังหวัดกาญจนบุรี มีสถาบัน/สถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา 
จ้านวน  531 แห่ง  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยรามค้าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
กาญจนบุรี  และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันการศึกษาเอกชน) 

                                  จากการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท 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  
   

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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ตารางแสดงระดับการศึกษาของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2558 

 

ระดับการศึกษา 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 
ไม่เคยศึกษา 12,153 4.82 17,618 6.7 29,771 5.78 
อนุบาล/ศูนยเ์ด็กเล็ก 8,180 3.24 7,913 3.01 16,093 3.12 
จบต่้ากว่าช้ันประถมศึกษา 12,740 5.05 14,290 5.44 27,030 5.25 
จบช้ันประถมศึกษา (ป.4 หรือ          
ป.6) 

112,096 44.5 116,907 44.47 229,003 44.46 

จบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
(มศ.1-3  หรือ ม.1-3) 

44,048 17.47 39,366 14.97 83,414 16.20 

จบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มศ.4-5  ม.4-6  หรือ ปวช.) 

34,125 13.53 31,786 12.09 65,911 12.80 

จบอนุปริญญา หรือเทียบเท่า 9,720 3.86 8,456 3.22 18,176 3.53 
จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 18,112 7.18 25,202 9.59 43,314 8.41 
จบสูงกว่าปริญญาตร ี 957 0.38 1,364 0.52 2,321 0.45 

รวม 252,131 100 262,902 100 515,033 100.00 
                                                                      ที่มา : ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ( จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.2 ค)  

 
  2.3 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

        2.3.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   แหล่งน้้าธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี  มีแหล่งน้้าธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่               
ล้าน้้าแควน้อย แควใหญ่ และแม่กลอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้สร้างเขื่อนกักเก็บน้้าไว้ใช้        
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าถึง 3 เขื่อน คือ เขื่อนชิราลงกรณ ในพ้ืนที่อ้าเภอทองผาภูมิ เขื่อนศรีนครินทร์ ใน
อ้าเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนมหัศจรรย์แห่งสายน้้าและขุนเขา และเขื่อนท่าทุ่งนา ในพ้ืนที่อ้าเภอ
เมือง นอกจากนี้  กรมชลประทานยังได้สร้างเขื่อนชลประทานเพื่อการเกษตรอีก 1 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่กลอง
ในพ้ืนที่อ้าเภอท่าม่วง 
         2.3.2 ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี 

      จังหวัดกาญจนบุรี  มีเนื้อที่  12,176,968  ไร่  หรือ  19,483.15  ตารางกิโลเมตร            
มีพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ที่ด้าเนินกิจการด้านป่าไม้  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  
 
 
 
 



16 

 

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

 
                   ป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
                 จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 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 
              จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ้านวน 1  แห่ง ได้แก่                  
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ ท้องที่อ้าเภอเมือง เนื้อท่ีประมาณ 56,250 ไร่ 
                   วนอุทยาน 
                 จังหวัดกาญจนบุรี มีวนอุทยาน จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานพระแท่นดง
รัง ท้องที่อ้าเภอท่ามะกา เนื้อที่ประมาณ 1,344 ไร่ 
                     ในพื้นที่ป่าไม้ตามนัยดังกล่าวได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
                     1. โครงการพระราชด าริ  2  โครงการ   
                              1.1 โครงการพระราชด้าริ อ้าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น
โครงการของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินนีาถ ใหส้่วนราชการและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไข
ปัญหาเรื่องที่ดินท้ากิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ ให้ราษฎรสามารถ
พ่ึงตนเองได้ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น 

                        1.2 โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
                               โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชด้าริพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว ต้าบลสมเด็จเจริญ อ้าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ด้าเนินการในพ้ืนที่ประมาณ 2 หมื่นไร่เศษ  
เพ่ือพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรอย่างเกื้อหนุน  สร้างความสมดุล โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ                  
1) เพ่ือด้าเนินการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  2)  เพ่ือด้าเนินการจัดระเบียบชุมชน   3) เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ  4)  เพ่ือด้าเนินการตามแนวคิดเรื่อง “บวร” พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตให้รวมกัน
ในทุก ๆ ฝ่ายกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือจัดท้า
โครงการห้วยองคต 
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              2.3.3 สิ่งแวดล้อม  

                      (1) อัตราการผลิต ปริมาณของขยะมูลฝอย 
                        จากการค้านวณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน 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 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังสิ้น 121 แห่ง 
มีปริมาณขยะมูลฝอยเท่ากับ 802.47 ตัน/วัน แบง่เป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมือง 
เท่ากับ 48.17 ตัน/วัน เทศบาลต้าบล 283.86 ตัน/วัน และองค์การบริหารส่วนต้าบล 470.44 ตัน/วัน จึง
เป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก้าเนิดการ
รวบรวมการเก็บขน จนถึงการก้าจัด 

 
         ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันจากการค านวณและสถานภาพการก าจัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

อปท. ประชากร (1) อัตราการผลิต (2) ปริมาณมูลฝอยรวม (ตัน/วัน) 
= (1*2)/1000 

เทศบาลเมือง 41,886 1.15 48.17 
เทศบาลต้าบล 278,296 1.02 283.86 
อบต. 516,962 0.91 470.44 
 837,144  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 ตามล้าดับ องค์ประกอบประเภทผ้า แก้ว โลหะ และหนัง/ยาง มีประมาณ                
ร้อยละ 3.87 , 1.80 และ 1.34 ตามล้าดับ ส่วนที่เหลือเป็นขยะมูลฝอยประเภทอื่น ๆ ประมาณร้อยละ 4.73   
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ตารางแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยของจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี พ.ศ.2556 
 

ล าดับที่ องค์ประกอบ ร้อยละ 
1 เศษอาหาร 50.23 
2 พลาสติก 22.99 
3 กระดาษ 10.65 
4 ไม้/ใบไม้ 4.41 
5 ผ้า 3.87 
6 แก้ว 1.80 
7 หนัง/ยาง 1.34 
8 ผ้าอ้อม/ผ้าอนามัย 1.20 
9 หิน/กระเบื้อง 0.98 
10 โฟม 0.94 
11 ขยะอันตราย 0.94 
12 โลหะ 0.59 
13 อ่ืนๆ 0.10 

 รวม 100.00 
                        ที่มา : ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

                        แผนภูมิแสดงร้อยละองค์ประกอบขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

                           
 
    
 
 
 

เศษอาหาร, 50.23

พลาสติก, 22.99

กระดาษ, 
10.65

ไม้/ใบไม้, 4.41
ผ้า, 3.87

แก้ว, 1.8หนงั/ยาง, 1.34 ผ้าอ้อม/ผ้าอนามยั, 
1.2

หิน/กระเบือ้ง, 0.98 โฟม, 0.94 ขยะอนัตราย
, 0.94

โลหะ, 
0.59

อ่ืนๆ, 
0.1
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2.4 สถานการณ์ด้านความม่ันคง 

               จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดชายแดน มีอาณาเขตพ้ืนที่แนวชายแดนติดต่อ 
กับสาธารณรัฐสหภาพแห่งเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวกั้นพรมแดนจากทิศเหนือลงมาตั้งแต่
อ้าเภอสังขละบุรี อ้าเภอทองผาภูมิ อ้าเภอไทรโยค อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี  และอ้าเภอด่านมะขามเตี้ย 
ระยะทางประมาณ  370  กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสะดวกพ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัย มีการ
ควบคุมการเข้าออกแนวชายแดน  จัดระเบียบชนกลุ่มน้อยอย่างชัดเจนและรัดกุม เพ่ือเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการและประสานความร่วมมือในการ
ท้างานร่วมกัน มีจุดผ่านแดนช่องทางเข้า-ออก จ้านวน  43  ช่องทาง และมีช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้า
พระเจดียส์ามองค์  หมู่ที่  9  ต้าบลหนองลู  อ้าเภอสังขละบุรี จ้านวน  1  แห่ง 
 

ตารางสรุปข้อมูลหมู่บ้านต าบลและช่องทางเข้า - ออกชายแดน 

ล้าดับ
ที ่

อ้าเภอชายแดน 

จ้านวนต้าบล 

ชายแดน 

จ้านวนหมู่บ้านใน
ต้าบล 

ชายแดน 

จ้านวนหมู่บ้าน 

ที่ติดชายแดน 

จ้านวน 

ช่องทาง 

1 สังขละบุรี 2 16 9 14 

2 ทองผาภูมิ 4 27 8 16 

3 ไทรโยค 4 29 10 9 

4 เมืองกาญจนบุรี 1 15 4 3 

5 ด่านมะขามเตี้ย 1 12 1 1 

รวม 12 99 32 43 
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                    2.5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  
                        เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์
ต่อการส่งเสริม สนับสนุนและอ้านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด้าเนินกิจการ             
ต่าง ๆ  เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่                  
การเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท เช่น เขตการค้าเสรี                       
เขตอุตสาหกรรมเสรี  เขตปลอดภาษี เขตการค้าชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการส่งออก (แปรรูป)  ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ได้ก้าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 
ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ก้าหนดไว้ 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดตาก  14 ต้าบล ใน 3 อ้าเภอ  2) จังหวัด
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  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญ                  
สู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง โดยใช้กลยุทธ์
ส้าคัญ  4  ประการ ได้แก่ 
                1) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่   

    2) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน    
     3) สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเนื่อง และ 

                 4) จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน 

                  ประโยชน์ที่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถือเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค                
จะได้รับจากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  การส่งเสริมการส่งออก                
การส่งเสริม  ให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้า เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาค              
เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น ซี่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้าไทย ในตลาดภายในภูมิภาค 

                อย่างไรก็ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความส้าเร็จได้จ้าเป็นต้องมีการพัฒนาด้าน 
อ่ืน ๆ ควบคู่กันไป อาทิ การพัฒนาโครงข่ายพ้ืนฐานทางบก ทางน้้า ทางอากาศ และทางราง มีการปรับปรุง
ระบบศุลกากร มีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค อีกทั้งการบริหารจัดการภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และที่ส้าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่าง
ยั่งยืนได้นั้น คือ การพัฒนาคน โดยการให้ศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงเหมาะสม
กับศักยภาพของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณภาพ  
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                             เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  
 

 
 

ศักยภาพและโอกาส 

 สามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยที่ตั้งซึ่งอยู่บนแนวเชื่อมโยงระหว่างเขต 

เศรษฐกิจพิเศษทวาย (เมียนมาร์) พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  (Eastern Seaboard) ดังนั้น จึงสามารถ 
ขนส่งสินค้าออกทางทะเลได้ทั้งทางท่าเรือทวายไปสู่ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียตะวันออกกลางและยุโรป  

และท่าเรือแหลมฉบังไปสู่ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิค 

มีแผนที่จะก่อสร้างทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงระหว่างบางใหญ่ (นนทบุรี) พ้ืนที่ชายแดน 

กาญจนบุรี เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีกับกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

นอกจากนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์และยานยนต์ที่มีในพ้ืนที่ มีโอกาส             
ที่จะพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าโดยอาศัยความได้เปรียบของของประตูทางออกทางทะเลทั้งสองฝั่งมหาสมุทร  

และแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

กิจกรรมที่มีศักยภาพ 

นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับทวาย (อุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นอุตสาหกรรม 

สนั บสนุ น อุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์  อุ ตส าหกรรม เกษตรและอาหาร  และ                            
อุตสาหกรรมพลาสติก 
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3. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

 การจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ด าเนินการภายใต้นโยบาย กลยุทธ์  จุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดกาญจนบุรี   ซ่ึงปรากฏข้อเท็จจริง
และสถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้  

 3.1 ด้านโอกาสทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จ านวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน และครู/ผู้สอน จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2560 
 

สังกัด/หน่วยงาน สถานศึกษา 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ห้องเรียน บุคลากร 

รวมท้ังสิ้น 531 182,033 7,365 11,565 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 500 173,898 7,052 11,030 

  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 450 113,800 5,285 7,852 

  1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 23 16,669 531 1,030 

  1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 4 16,039 - 1,234 

  1.4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 8 7,888 399 634 
  1.5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา      
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

15 19,502 708 280 

2. ส่วนราชการอื่น 31 8,135 313 535 
  2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  

14 5,732 192 380 

  2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : สตร. 14 2,166 111 113 

  2.3 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พ.ศ.):ร.ร.พระปริยัติธรรม 3 237 10 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงจ านวนสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสังกัด 

สพฐ.  450 แห่ง

สช.    23 แห่ง

สกอ.  4 แห่ง

สอศ.  8 แห่ง

กศน.  15 แห่ง

อปท. 11 แห่ง

สตร.  14 แห่ง

พศ.    3 แห่ง
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จากตารางที่ 1 พบว่า ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถึง
ระดับอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 531  แห่ง มีจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งสิ้น 173,898 คน และบุคลากรทั้งสิ้น 11,030 
คน เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัดพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ จ านวน 500 แห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สถานศึกษาอีก 31 แห่ง อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (สตร.) : ร.ร.ตชด. และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม ตามล าดับ 
 
 
ตารางท่ี 2  จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา  

 
 
 
 

 
สังกัด/ 

ประเภทการศึกษา 

สายสามัญ สายอาชีพ 

ระดับ
ปริญญา รวม 

ก่อน
ประถม
ศึกษา 

ประถม
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช ปวส. 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

18,911 53,918 27,872 12,890 209 - - 113,800 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) 

5,075 10,437 1,063 94 - - - 16,669 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

- - - - - - 16,039 16,039 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

- - - - 5,493 2,395 - 7,888 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบรุี (กศน.) 

- 884 6,483 7,946 655   15,968 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) : 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 

1,436 3,099 921 276 - - - 5,732 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(สตร.) : รร.ตชด. 

547 1,619 - - - - - 2,166 

ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ(พศ.) 

- - 174 63 - - - 237 

รวมท้ังสิ้น 25,969 69,917 36,513 21,269 6,357 2,395 16,039 178,459 
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จากตารางที่ 2 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา 
พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เรียนในระดับประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 69,917 คน  

โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสายสามัญกับสามอาชีพ พบว่า ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชาชีพชั้นต้น (ปวช.) พบว่า ผู้เรียนในสายสามัญ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 
21,269 คน มากกว่า สายอาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีผู้เรียน จ านวน 6,357 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 3 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัดและสาเหตุ 

สาเหตุ 
สังกัด 

สพฐ. สช. สกอ. สอศ. กศน. อปท. สตร. พศ. รวม 

ท างานรับผิดชอบตนเอง 17 -  50  - - - 67 
ถูกบังคับขายแรงงาน 7 -  -  - - - 7 
ถูกทอดทิ้ง 41 -  -  5 2 - 48 
อยู่ในสถานพินิจ 1 -  7  - - - 8 
เร่ร่อน 4 -  -  - - - 4 
ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส ์ 1 -  -  1 - - 2 
ชนกลุ่มน้อย 1,825 -  26  2 241 - 2,094 
ถูกท าร้าย 8 -  -  - - - 8 
ยากจน 64,393 17  176  799 871 114 66,370 
มีปัญหายาเสพติด 4 -  43  - 24 - 71 
ก าพร้า 150 -  -  3 13 - 166 
อื่นๆ 94 -  -  - 59 - 153 
รวมเด็กด้อยโอกาส (คน) 66,545 17  302  810 1,210 114 68,998 
นักเรียนท้ังหมด (คน) 113,800 16,669 16,039 7,888 19,502 5,732 2,166 237 182,033 

คิดเป็นร้อยละ 58.47 0.10 0.00 3.83 0.00 14.13 55.86 48.10 37.90 
  

25,969

69,917

36,513

21,269

6,357
2,395

16,039

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ปวช ปวส. ระดับปริญญา
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แผนภาพที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัดและสาเหตุ 

จากตารางที่ 3 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัดและสาเหตุ 
พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาทั้งหมด 68,998 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90 ของ
นักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามสังกัด พบว่า สังกัดที่มีสัดส่วนนักเรียนด้อยโอกาสมากท่ีสุด คือ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ร้อยละ 58.47 รองลงมาคือ สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : รร.

ตชด. ร้อยละ 55.86 และสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร้อยละ 48.10 ตามล าดับ ส าหรับสังกัดที่มี
นักเรียนด้อยโอกาสในสัดส่วนน้อยที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร้อยละ 0.10 

 เมื่อพิจารณาตามสาเหตุของการด้อยโอกาส พบว่า มีสาเหตุมาจากปัญหาความยากจนมากที่สุด จ านวน 
66,370 คน คิดเป็นร้อยละ 36.46 รองลงมาคือ ปัญหาชนกลุ่มน้อย จ านวน 2,094 คน คิดเป็นร้อยละ 1.15 และ
ปัญหาก าพร้า จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09 ตามล าดับ 

 

 

 

ยากจน
36.46%

ชนกลุ่มน้อย
1.15%

ก าพร้า
0.09%

มีปัญหายาเสพติด
0.04%

ท างานรับผิดชอบตนเอง
0.04%

อื่นๆ
0.13%

เด็กปกติ
62.10%

ยากจน

ชนกลุ่มน้อย

ก าพร้า

มีปัญหายาเสพติด

ท างานรับผิดชอบตนเอง

อื่นๆ

เด็กปกติ
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ตารางท่ี  4     จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสังกัด และสัญชาติ 

สัญชาติ 
สังกัด 

สพฐ. สช. สกอ. สอศ. กศน. อปท. สตร. พศ. รวม 

ไทย 99,270 17,087 16,039 7,701 18,643 5,572 1,021 180 181,989 
อินโดนีเซีย 1 - - - - - - - 1 
กัมพูชา 179 - - - - 1 1 - 181 
เกาหลีใต ้ 4 2 - - - - - - 6 
จีน 2 2 - - - - - - 4 
ปากีสถาน 2 - - - - - - - 2 
พม่า 10,101 15 - 58 434 133 536 - 11,277 
มาเลเซีย 3 - - - - 1 - - 4 
ลาว 239 - - 4 28 1 5 - 277 
อินเดีย 1 - - - - - - - 711 
เนปาล 1 - - - - - - - 1,664 
ฟิลิปปินส ์ 13 3 - - - - - - 16 
มอญ - - - 13 - - - - - 
กระเหรี่ยง - - - 8 - - - - 8 
ไม่ปรากฏสญัชาต ิ 2,775 6 - 83 146 13 236 2 3,261 
อื่นๆ 1,099 - - 21 251 11 252 8 153 
รวมไม่ใช่สัญชาตไิทย (คน) 14,420 28 - 187 859 160 1,030 10 16,694 
นักเรียนท้ังหมด (คน) 113,690 17,115 16,039 7,888 19,502 5,732 2,166 237 182,033 

คิดเป็นร้อยละ 12.68 0.16 0.00 2.37 4.40 2.79 47.55 4.20 9.17 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 4 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสัญชาติ  

นักเรียนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
9%

นักเรียนสัญชาติไทย
91%
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 จากตารางที่ 4 จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัด และสัญชาติ พบว่า จังหวัด
กาญจนบุรี มีนักเรียนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยทั้งหมด จ านวน 16,694 คน คิดเป็นร้อยละ 9.17 ของนักเรียนทั้งหมด 
เมื่อพิจารณาตามสังกัด พบว่า สังกัดที่มีสัดส่วนนักเรียนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยมากที่สุด คือ สังกัดส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (สตร.) : รร.ตชด. ร้อยละ 47.55 รองลงมา คือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ร้อยละ 12.68 และ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) ร้อยละ
4.40 ตามล าดับ ส าหรับในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่มีนักเรียนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และเมื่อ
พิจารณาจ าแนกตามสัญชาติแล้ว พบว่า นักเรียนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยส่วนใหญ่ ถือสัญชาติพม่า 
 
 
ตารางท่ี  5 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน จ าแนกตามประเภท ปีการศึกษา 2559 

สาเหตุ 
ประเภทการศึกษา 

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/อุบัติเหต ุ 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 

อัตราออกกลางคัน 0.35 9.11 0.00 0.75 
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แผนภาพที่ 5 อัตราการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามประเภทการศึกษา 
  

จากตารางที่ 5 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามประเภทการศึกษา และ
สาเหตุ พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนออกกลางคัน รวมทั้งสิ้น 1,164 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า ประเภทการศึกษาที่มีอัตราการออกกลางคันมากที่สุด 
คือ สายอาชีพ ร้อยละ 9.11 และประเภทสามัญ ร้อยละ 0.35 ตามล าดับ ส าหรับสาเหตุที่ท าให้นักเรียนออก
กลางคันมากที่สุด คือ อพยพตามผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สายสามัญ
4%

สายอาชีพ
96%
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 3.2 ด้านคุณภาพการศึกษา 

           ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O – NET) 

ตารางท่ี 6  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 2559 
              จ าแนกชั้น ป.6, ม.3, ม.6 และจ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

หลัก 

ป.6 ม.3 ม.6 
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 47.81 47.13 52.98 40.05 43.52 46.36 42.54 43.54 52.29 
สังคมศึกษา 48.74 42.94 40.47 43.96 46.55 29.31 37.46 30.07 35.89 
ภาษาอังกฤษ 38.20 31.49 41.22 28.30 30.72 34.99 20.36 25.12 26.76 
คณิตศาสตร์ 40.95 34.03 46.68 30.95 27.44 49.00 19.75 20.85 24.88 
วิทยาศาสตร์ 41.86 40.98 34.59 34.73 33.52 31.80 30.67 27.36 31.62 

รวมเฉลี่ย 43.51 39.31 43.19 35.21 36.35 38.29 30.16 29.39 34.49 
 

 

 

 

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

 

47.81
47.13

52.98

48.74

42.94

40.47

38.2

31.49

41.2240.95

34.03

46.68

41.86
40.98

34.59

43.51

39.31

43.19

ป.6
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวมเฉลี่ย
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แผนภาพที่ 6-2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 
และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 – 2559 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 
 
 
 
 

40.05

43.52

46.36

43.96

46.55

29.31
28.3

30.72

34.99

30.95

27.44

49.00

34.73
33.52

31.8

35.21
36.35

38.29

ม.3
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวมเฉลี่ย

42.54
43.54

52.29

37.46

30.07

35.89

20.36 25.12

26.76

19.75 20.85

24.88

30.67

27.36

31.62

30.16
29.39

34.49

ม.6
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          จากตารางที่ 6 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2558 – 2559 จ าแนกชั้น ป.6, ม.3, ม.6 และจ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ในภาพรวม พบว่า คะแนน
เฉลี่ยสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2558 เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 
2559 มีแนวโน้มลดลง โดยเมื่อพิจารณารายชั้นและรายวิชา พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.76 รองลงมาคือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.47 ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 6.92 
 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ของจังหวัดกาญจนบุรี ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักในทุกระดับชั้น มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 

 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National  

Educational Test : B – NET) 

    ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET)  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)   
        และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2558 – 2559 จ าแนกรายวิชา 

รายวิชา 
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) 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 

รวมเฉลี่ย 37.27 39.43 35.38 43.40 48.27 36.75 
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แผนภาพที่ 7-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET)  ปีการศึกษา 
       2558 – 2559 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) 

 

 

 

32.39

39.48

34.68

36.74

37.39
36.05

37.79

37.60

34.24

38.38

43.26

36.55
37.27

39.43

35.38

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3)

ภาษาบาลี

ธรรม

พุทธประวัติ

วินัย

รวมเฉลี่ย

49.43

46.92

35.07

36.57

41.92

34.3

62.15

58.67

43.75

44.72

45.59

33.87

43.4

48.27

36.75

ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6)
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 จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET)  ช่วงชั้นที่ 3 
(มัธยมศึกษาปีที่ 3)  และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2558 – 2559 จ าแนกรายวิชา ในภาพรวม 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ปีการศึกษา 2558 เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ปีการศึกษา 2559 มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเมื่อพิจารณารายช่วงชั้นและรายวิชา พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ วิชา
ภาษาบาลี ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.09 รองลงมาคือ วิชาธรรม ช่วงชั้นที่ 4 
(มัธยมศึกษาปีที่ 6) มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 5.35 และ วิชาวินัย ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) เพ่ิมข้ึน 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) 

ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ครั้งที่ 2) 
   ปีการศึกษา 2558 -2559 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

กลุม่สาระการ
เรียนรู้หลกั 

ป.6 ม.3 ม.6 
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) 

ทักษะการเรยีนรู ้ 36.48 41.79 39.80 44.73 39.35 39.25 34.19 38.54 37.76 
ความรู้พื้นฐาน 30.00 42.70 35.47 33.48 31.08 31.57 36.79 34.01 33.08 
การประกอบอาชีพ 41.95 36.01 38.41 35.97 42.22 42.43 35.74 26.79 25.77 
ทักษะ 
การด าเนินชีวิต 

45.71 47.46 53.61 47.64 47.25 46.84 41.81 33.77 33.42 

การพัฒนาสังคม 40.19 45.22 43.79 37.21 36.39 36.71 27.31 36.55 34.56 
รวมเฉลี่ย 38.87 42.64 42.22 39.81 39.26 39.36 33.17 33.93 32.92 
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แผนภาพที่ 8-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2558 – 2559 และค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

44.73

39.35 39.25

33.48

31.08

31.57

35.97

42.22 42.43

47.64 47.25 46.84

37.21

36.39

36.71

39.81

39.26

39.36

ม.3

36.48

41.79 39.8

30.00

42.7

35.47

41.95

36.01

38.41

45.71
47.46

53.61

40.19

45.22 43.79

38.87 42.64

42.22

ป.6

ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน การประกอบอาชีพ

ทักษะการด าเนินชีวิต การพัฒนาสังคม รวมเฉลี่ย
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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,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2558 – 2559 จ าแนก
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาพรวม พบว่า คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2558 เมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2559  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  โดยเมื่อพิจารณารายชั้นและรายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ กลุ่มสาระความรู้พ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มีคะแนนเฉลี่ย เพ่ิมขึ้น 12.70 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการพัฒนาสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 
เพ่ิมขึ้น 9.24  และ  กลุ่มสาระการประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ย เพ่ิมขึ้น 6.25  ส าหรับ
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 ปีการศกึษา 2559  
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38.54
37.76

36.79

34.01

33.08

35.74

26.79
25.77

41.81

33.77

33.42

27.31

36.55

34.56

33.17

33.93

32.92

ม.6

ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐาน การประกอบอาชีพ

ทักษะการด าเนินชีวิต การพัฒนาสังคม รวมเฉลี่ย
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National Educational 
Test : V - NET) 

ตารางที 9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V –NET)  
   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
   ปีการศึกษา 2558- 2559 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวช. คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวส. 

ปีการศึกษา
2558 

ปีการศึกษา
2559 

ระดับประเทศ  
(ปี 2559) 

ปีการศึกษา
2558 

ปีการศึกษา
2559 

ระดับประเทศ  
(ปี 2559) 

ความรู้พื้นฐานท่ัวไป 42.05 36.33 37.93 40.88 35.86 37.35 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 37.70 41.37 34.70 38.72 39.54 33.58 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 33.60 36.84 30.28 28.47 36.54 32.92 
ทักษะทางสังคมและการ
ด ารงชีวิต 

54.60 36.30 47.32 57.68 53.97 47.38 

ทักษะการจัดการอาชีพ 42.22 44.37 39.36 35.58 41.65 35.46 

รวมคะแนนเฉลี่ย 42.02 44.72 37.93 40.68 42.92 37.35 

 

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

 

42.05

36.33
37.93

37.7

41.37

34.7

33.6

36.84

30.28

54.6

36.3

47.32

42.22 44.37

39.36

42.02

44.72

37.93

ปวช.

ความรู้พื้นฐานทั่วไป

ทักษะภาษาและการสื่อสาร

ทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหา
ทักษะทางสังคมและการ
ด ารงชีวิต
ทักษะการจัดการอาชีพ

รวมคะแนนเฉลี่ย
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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 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเมื่อพิจารณารายชั้นและรายวิชา พบว่า รายวิชาที่มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากท่ีสุด คือ วิชา
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ระดับ ปวส. มีคะแนนเฉลี่ย เพ่ิมข้ึน 8.07 รองลงมาคือ วิชาทักษะการจัดการงาน
อาชีพ ระดับ ปวส. มีคะแนนเฉลี่ย เพ่ิมขึ้น 6.07 และวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร ระดับ ปวช. มีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึน 3.67 ตามล าดับ ส าหรับรายวิชา ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง มากที่สุด คือ วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป ระดับ ปวส. 
มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 5.02 
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ความรู้พื้นฐานทั่วไป

ทักษะภาษาและการสื่อสาร

ทักษะการคิดและการ
แก้ปัญหา
ทักษะทางสังคมและการ
ด ารงชีวิต
ทักษะการจัดการอาชีพ
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      ตารางท่ี 10 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัด 

สังกัด 

ประเภทบุคลากร 

สายบริหาร สายผู้สอน สายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) 482 6,470 900 7,852 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 29 864 137 1,030 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 99 534 601 1,234 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 27 378 229 634 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

9 255 16 280 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

25 333 22 380 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : รร.ตชด. 14 87 12 113 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 5 29 8 42 

รวมท้ังสิ้น 690 8,950 1,925 11,565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 10 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามประเภทสายงาน 

 

สายผู้สอน, 
77.39%

สายสนับสนุน , 
16.64%

สายบริหาร, 
5.97%
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 จากตารางที่ 10  จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2560  จ าแนกตามสังกัด  และประเภท 
สายงาน  ในภาพรวม  พบว่า  จังหวัดกาญจนบุรี  มีบุคลากรปฏิบัติงานทางการศึกษา  รวมทั้งสิ้น  11,565  คน 
โดยเมื่อพิจารณาตามประเภทสายงาน พบว่า สายงานที่มีผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ สายผู้สอน จ านวน 8,950 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.39 รองลงมาคือ สายสนับสนุน จ านวน 1,925 คน ร้อยละ 16.64 และสายบริหาร จ านวน 690 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.97 ตามล าดับ 

 



40 

 

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

4. สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี  

                  จังหวัดกาญจนบุรี มีหน่วยงานทางการศึกษาที่สามารถจัดการศึกษาได้ทุกระดับ  มีหน่วยงาน 
ท้องถิ่น สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  มีองค์กรสภาการศึกษา  สมัชชาการศึกษา และ
ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา  มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ บุคคลส าคัญ ปราชญ์ 
และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความส าคัญต่อการศึกษา หลากหลายของหน่วยการจัดการศึกษา  โดยมีส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีความส าคัญต่อการก าหนด นโยบายและปฏิรูปการเรียนรู้ของ
หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัด พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ให้โอกาสการมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกหน่วยงาน  แนวโน้มการขยายตัว และเติบโตด้านอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมในจังหวัด รวมทั้งการที่รัฐบาลได้ก าหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
โครงการท่าเรือน้ าลึกทวาย  โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ล้วนส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาเพ่ือผลิต
นักเรียน นักศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน     

5. สรุปความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการจัดการศึกษาของจังหวัด  

                 1.ควรเร่งรัด พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชนของจังหวัด
กาญจนบุรี   
                 2.ควรเร่งรัดพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ เพ่ือรองรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรม ฝีมือแรงงาน
ของอาเซียน    
                3.ควรเร่งรัดพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน เพ่ือการสื่อสาร           
และชีวิตประจ าวัน เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร วันละ 1 ชั่วโมง        
                4.ควรสร้างอัตลักษณ์ของเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี (Kanchanaburi Model)       
                5.ควรเร่งรัดจัดท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน  
ในการระดม ทรัพยากรให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาทุกระดับ         
              6. ควรเร่งรัดส ารวจและผลักดันให้เด็กพิการ และด้อยโอกาสได้ เข้าถึงการศึกษา                 
อย่างมีคุณภาพ      
               7. ควรเร่งรัด ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาทุก ระดับ แก้ไขสภาพและปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของพ้ืนที่  
              8.ควรเร่งรัด พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นต้นแบบของการศึกษาเรียนรู้                    
เพ่ือรองรับการด าเนินชีวิต และการพัฒนาอย่างยั่งยืน      
               9. ควรเร่งรัดส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือวิจัยพัฒนา
หลักสูตร และ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดกาญจนบุรี      
               10. ควรเร่งรัดพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง      
           11. กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจน  การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
บ่อยครั้ง ท าให้การจัดการศึกษาไม่ต่อเนื่อง  
           12. การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การย้าย และการเกลี่ยอัตราก าลังครูเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และสอดคล้องความต้องการ สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาคุณภาพผู้เรียน     
         13. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญ ทัศนคติ 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตสาธารณะ  
 



41 

 

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

 
     
            14. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
            15. การผลิตครูและบุคลากร สอดคล้องกับความต้องการ และสาขาวิชาที่ขาดแคลน     
            17. การประเมินคุณภาพการศึกษา ต้องสามารถตอบสนองการแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนเน้น
สภาพจริงมากกว่าการจัดท าเอกสาร     
            18. ควรจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ให้เพียงพอ และมีการใช้อย่างคุ้มค่า สนองตอบ
ต่อการพัฒนาการศึกษา     

19. ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน     
20. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่น     
21. พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการตามกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน     
22. พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนฝึกงานโดยสรุปองค์ความรู้จากการปฏิบัติจริง     
23. เพ่ิมทักษะชีวิตในการเรียน/การท างาน     
24. เสริมสร้างระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาทั้งระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และอาชีวศึกษา     
25. สร้างมาตรฐานนักเรียนก่อนออกฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ     
26. ก าหนดนิยามของสถานประกอบการให้ชัดเจน มีมาตรฐานเดียวกัน     
27. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน หามาตรการจูงใจในการเข้าเรียนต่อ เช่น จัดหาทุน  

และการมีงานท า     
                    28. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมจ านวน 
ผู้เรียน จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครอง จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีส่วนร่วม 
ด้านวิชาชีพ และกิจกรรม สาธารณประโยชน์ เพ่ือปรับค่านิยมของผู้ปกครองให้ตระหนักถึงการศึกษาเพ่ือ 
การมีงานท า และอาชีพ  ไม่มุ่งเน้นให้บุตรหลานเรียนสายสามัญ เรียนจบแล้วมีอัตราการแข่งขันสูงมีโอกาส 
ตกงาน ขาดรายได้ 
                                                           (ท่ีมา: แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
                                                                        
 



 

 

 

ส่วนที่ 2 

  บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 
 

      การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   4 ปี  (พ.ศ.2562–2565) ในครั้งนี้               
ได้ด าเนินการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้
ด าเนินการยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี 
สาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้อง
มุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่ างประเทศ เศรษฐกิจ  สั งคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  การพลั งงา น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 วิสัยทัศน์   
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
 ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว จะน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ 
    เป้าหมาย 
           1. ความม่ันคง 
       1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    
    1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่     
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล     
      1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน    
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น    
      1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
      1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
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     2. ความม่ังคั่ง    
       2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น   
     2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค 
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่ เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    
     3. ความย่ังยืน    
       3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้าง
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์    
        3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
       3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  วัตถุประสงค์  
        1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
      2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
        3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ    
      4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   
   ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
    1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี             
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
    1.3 การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
    1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
    1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
    1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
    1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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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 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
    2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
    3.3 ปลูกฝังระเบียบวิจัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
    3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
    3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
    4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
    4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
    4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
    4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
    5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
    6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
    6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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    6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
    6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
    6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ       

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล 
ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญ
กับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

    ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์     
สรุปได้ ดังนี ้

          1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้
คนไทยเป็น คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ           
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคม รวมทั้ง           
การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม  

        2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล ้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้ า  ในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากการเข้าถึง
บริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม 

       3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน                 
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ 
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการ  

       4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
มุ่งอนุรักษ์ ฟื้นฟูสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์              
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้
พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

       5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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       6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการภาครัฐ มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ประชาชน   มีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ 

       7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนา
กายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริการจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีได้มาตรฐาน 

       8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุน วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯทั้งด้านบุคลากร วิจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ 

       9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของ
พ้ืนที่รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ พ้ืนที่
และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

       10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์          
การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี 
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับอนุภูมิภาค   

3. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 

    นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2  ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ 
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบายได้ค านึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้   
      วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
    นโยบายความม่ันคงทีเ่กี่ยวข้องด้านการศึกษา ดังนี  

    ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย  
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   นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

              1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
    นโยบายที่ 2  สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  
                2.4  ส่งเสริมให ้ประชาชนเกิดความรู ้ส ึกเป ็นส ่วนหนึ ่งของชาต ิ อยู ่ร ่วมก ัน              

อย่างสันติสุข มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
        นโยบายที่ 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

                3.3 เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน  
                  ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป  มี 13 นโยบาย มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา  5  นโยบาย ดังนี ้
        นโยบายที่ 8  เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  
     นโยบายที่ 9  เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 
     นโยบายที่ 10  เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
     นโยบายที่ 11  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     นโยบายที่ 12  เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร       

4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557    
โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด า เนินการให้มี 
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ  โดยมีนโยบาย 
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

      นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะ           
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา 
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
        นโยบายที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิม
ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน 
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล 
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          นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
            นโยบายท่ี 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม              
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
         นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ 
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดย
จะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
         นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
         นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
         นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของ 
ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้
ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้ อนประสิทธิภาพการจัด 
การเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
        นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ            
การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริม          
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 

      นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
         นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่
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ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน   
 

5. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)  

  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้เป็นกรอบ       
แนวทางการพัฒนาการศึกษาส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์  
                    “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชี วิต           
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” 

   วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ      
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและ
สมรรถนะท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์ชาติ  3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรม จริยธรรม               
รู้รักสามัคคีและ ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 

  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน  
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 การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  
   5) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ  
   6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  
   8) ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

   โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
            1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
            1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม ่



51 

 

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

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง       
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  มีเป้าหมาย ดังนี้  
   2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาด
งานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
   2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน   
   2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                 
มีเป้าหมาย ดังนี้  
   3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
   3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ  สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
   3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้        
ตามหลักสูตร อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
   3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
   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 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
   4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                   
มีเป้าหมาย ดังนี้ 
           5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
   5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
   5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต           
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้  
   6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา  
   6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชนและพ้ืนที่  
   6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่ 
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
   6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความ           
เป็นธรรม สร้างขวัญก าลังใจ 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) ที่ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 193 
ประเทศ ได้ร่วมกันลงนามรับรองพันธสัญญาทางการเมืองระดับผู้น าในเอกสาร “Transforming Our 
World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
โลก 15 ปีข้างหน้า เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนใน
ทุกมิติและทุกรูปแบบ โดยมีเป้าหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015) 

การด าเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ และมี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมีการแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวง
ต่าง ๆ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 10 เป้าประสงค ์ดังนี้  

   เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573 

   เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนาการดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพื่อให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
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  เป้าประสงค์ที่  4.3ให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573  
              เป้าประสงค์ที่  4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็นรวมถึงทักษะ 
ทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 
              เป้าประสงค์ที่  4.5ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษาและสร้างหลักประกันว่า 
กลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ 
อย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 
              เป้าประสงค์ที่  4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ ใหญ่ในสัดส่วนที่ สูง 
ทั้งหญิงและชาย สามารถอ่านออกเขียนได้ และค านวณได้  ภายในปี 2573 
              เป้าประสงค์ที่  4 .7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิต 
ที่ยั่งยืนฯ ภายในปี 2573  
              เป้าประสงค์ที่  4.A  สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหว 
ต่อเด็ก และให้มผีู้พิการและเพศภาวะ สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมปีระสิทธิผลส าหรับทุกคน 
              เป้าประสงค์ที่  4.B  ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา 
โดยเฉพาประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด   
              เป้าประสงค์ที่  4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทาง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา 
            โดยมีเป้าประสงค์ที่ 4.1 และ 4.2 เป็นเป้าประสงค์ที่ถูกจัดล้าดับให้อยู่ในเป้าประสงค์การพัฒนา
ที่ย่ังยืนที่มีความส้าคัญ 30 ล้าดับแรก      

7. แผนงานงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ (แนวทางของปีงบประมาณ พ.ศ.2561)  
จ านวน 29 แผน ซ่ึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัด จ านวน 13 แผนงาน  ดังนี้ 
  1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์   
  2. การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  3. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  4. การวิจัยและนวัตกรรม   
  5. การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 
  6. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
  7. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
  8. การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
  9. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
  10. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  11. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  12. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
  13. แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
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8. จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและ
จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
     1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน   
ถือเป็นพรอันสูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด                               
     2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
     กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนนิการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ภายใต้วิสัยทัศน“์ประเทศมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษา ที่จะ
ด าเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
     3. จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  
      3.1 ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  
      3.2 ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น  
      3.3 กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการ
ด าเนินการสอดคล้อง กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....  
      3.4 ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็น
รูปธรรม  
                    4. จุดเน้นส าคญั นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  6  ด้าน เป็นหลักในการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ดังนี้  
       1. ด้านความม่ันคง  
       1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  
      1.1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก น้อมน าพระราชปณิธานและ
พระราชกระแส ด้านการศึกษา พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวประวัติศาสตร์และ
สถาบันพระมหากษัตริย์  
        1.1.2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือความปรองดองสมานฉันท์ เช่น 
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน  
       1.2 การบริหารจัดการ  
       1.2.1 การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ชายขอบ/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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง และสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา และการอบรมโดย Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะสั้น Application และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย  
         2.1.2 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษโดย               
ปี 2560 จะด าเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน  
         2.1.3 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือ
แก้ปัญหาขาดแคลน บุคลากรสายวิทยาศาสตร์ของประเทศ  
         2.1.4 พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนหลักสูตรพิเศษเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขัน  
    2.2 ผลิตก าลังคนรองรับ New S-Curve โดยสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาและจัด
การศึกษาทวิภาคีอีกรูปแบบหนึ่งโดยใช้สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชน “ปรับโรงงาน เป็น
โรงเรียน” โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการฝึกทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
เพ่ือให้ม ีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ  
    2.3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ เพ่ือผลิตนวัตกรรม
และเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม ่ 

   3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
     3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
        3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
     1) กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับ            
ชั้นอนุบาล 3 (เด็กอายุ 3 – 5 ปี) และจัดท ามาตรฐานผู้เรียน 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) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชา
ภูมิศาสตร์ ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการ
สนับสนุนช่วยเหลือ จากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  
      3) แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะ 
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การอ่าน ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องสมุด  
     4) เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active 
Learning ในห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม / วิธีการ
ย่อย รวมทั้งการรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education  
     3.1.4 การวัดและประเมินผล  
     1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น  
     2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นผู้ประเมิน ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกข้อสอบ  
     3) การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูป
คณะท างานออกข้อสอบ  
    3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
       3.2.1 การสรรหาครู  
    1) โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู
(การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้อมการพัฒนา)  
    2) เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู  
      3.2.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ครูอยู่ในห้องเรียน  
       3.2.3 การพัฒนาครู การอบรมครู  
     1) หลักสูตรในการอบรมครูให้มีความเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและ
การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ / เห็นชอบ รวมทั้งการพัฒนา
ครูด้วยระบบ TPEP Online  
     2) หน่วยด าเนินการ ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา  
   4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา  
    4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา   
ที่ต้องการ ความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน ( ICU) รวมทั้งการด าเนินการตามแนวทาง                
No Child Left Behind คือ จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งต่อผู้เรียน การป้องกัน การติดตามเด็กออกกลางคันโดยชุมชน 
ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบ และคัดกรองเด็กที่มีความจ าเป็นและต้องการเป็นพิเศษ  
    4.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
    4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความ                
เท่าเทียมในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House  
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  5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  1) โครงการธนาคารขยะ โดยโรงเรียนและชุมชนร่วมคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ประโยชน์  
  2) การสร้างจิตส านึกการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โรงเรียนตามพระราชด าริ : ต้นแบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม  
  3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขยายผลบรรจุในหลักสูตรทุกระดับ  

  6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ  
   6.1 เรื่องกฎหมาย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา เพ่ือรองรับ                 
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... จ านวน 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 วิทยฐานะและเงินประจ าแหน่งข้าราชการครู  
  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. เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ....  
  9) พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาครู พ.ศ. ....  
  6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  6.3 การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน  
  6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพ้ืนที่ ให้ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  6.5 บริหารจัดการโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนขนาดเล็ก          

9. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

      กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12   
(พ.ศ. 2560–2564) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  ประกอบด้วย 6  ยุทธศาสตร์ เป้าหมายที่ตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน
อนาคตซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา                
ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ  ทุกประเภท และ            
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาใน
ด้านคุณภาพ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่ง
ตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบทและสภาพพ้ืนที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 
       ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา               
ที่มุ่ งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ                 
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ 
       ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า  
ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 

10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภาค 4 

               ภาค 4 ประกอบด้วย กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี 
               วิสัยทัศน์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างคนดี น้าสู่อาชีพ บนพื นฐานความเป็นไทย              
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 พันธกิจ 
                      1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
      2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสู่มาตรฐานสากล 
       3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย 
      4. ส่งเสริมทักษะด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
       5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วม 
 เป้าประสงค์ 

 1. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
 3. ผู้เรียนมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และความต้องการ 

ของประเทศ 
 4. หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน 
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 ยุทธศาสตร์ 
       1. การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
       2. การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 
       3. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       4. การส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 
       5. การส่งเสริม ผลิต และพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
       6. การส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
 มาตรการ/จุดเน้น 
                       1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพเพ่ือ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

  2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
  4.เร่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ค่านิยม และจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 
  5. ส่งเสริมการเรียนรู้และการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  6. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับ 

การพัฒนาประเทศ 
  7. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท าวิจัยเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนางาน 

และพัฒนาประเทศ 
  8. ส่งเสริม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
  9.สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  10.ส่งเสริมการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือจัดการเรียนรู้ 

และการบริหารจัดการศึกษา 

11.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561-2564 

 วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี 
          “เมืองแห่งความสุข  การท่องเที่ยวและเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจมั่นคง” 
 พันธกิจ 
    1.พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง 
    2.เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ตอนในและพ้ืนที่ชายแดน 
    3.สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม 
    4.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพ             
การบริหารจัดการท่องเที่ยวปลอดภัย  
    5.จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร                  
เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัย ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก 
    6. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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    7.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ิมช่องทางการค้า
ภายใน การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ 
    8.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคมเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

 เป้าประสงค์รวม 
     1.ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายตลอดจนประชาชน
หรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข     
ในกาญจนบรุ ี
     2.จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความ
ปลอดภัย 
     3.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร
แบบครบวงจรอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม ก าหนดพ้ืนที่
การเกษตร (Zoning) อย่างเหมาะสม 
     4.จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีประชาชนยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่
เศรษฐกิจฐานรากในระบบครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา
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. การวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้มด้านการศึกษาของจังหวัด (SWOT Analysis) 

               จากการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของจังหวัดกาญจนบุรี 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา โดยประเมินปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน และปัจจัยภายนอก   
ที่เป็นโอกาส และอุปสรรค ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี  ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
   1.หน่วยงานการศึกษาทุกระดับ (การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และ กศน.) มี
ศักยภาพพร้อมเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประชากรในพ้ืนที่
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        
จากการเรียนการสอนที่สามารถน ามาใช้เพ่ือส่งเสริม
การประกอบอาชีพ การพัฒนาสังคม และประเทศชาติ 
อย่างต่อเนื่องหลากหลาย 
    5.มีศูนย์ก าลังคนทางด้านอาชีวศึกษา ให้ความ
สะดวกในการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนให้กับ
สถานประกอบการ 
    6. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงบเงินอุดหนุน
รายหัวได้ตามความต้องการจ าเป็นในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
    7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
ความสามารถ เอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกประเภท 
     8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่องด้วยวธิีการ               
ทีห่ลากหลาย 
   
 
 

  1. สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมือง ไม่กระจายทุกพ้ืนที่               
ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนที่อยู่
ห่างไกลต้องเดินทางเข้ามาศึกษาต่อในเขตเมืองฯ 
ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ทั้งค่าพาหนะเดินทาง 
และค่าเช่าที่พัก ฯลฯ 
  2. มีสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวนมาก ได้รับ            
การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง           
ที่ท าให้ผลการประเมินคุณภาพภายนอก( สมศ.) 
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  3.หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ มีความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย มีระบบ
การจัดเก็บข้อมูลที่ดี แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยง 
และน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา    
ร่วมกันได้ 
  4.หน่วยงานทางการศึกษายังขาดการ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานมีค่อนข้างน้อย 
  5.สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีครูไม่เพียงพอ และ            
ขาดแคลนครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
  6.หน่วยงานทางการศึกษาบางส่วน ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด 
  7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนควบคู่กับการสอน เช่น งานธุรการ การเงิน ฯลฯ 
ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติการสอนได้เต็มที่เต็มเวลา 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
  9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านวิจัยและด้าน
การบริการทางวิชาการ 
  10. มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ต่อเนื่องทุกช่วงวัย ทุกระบบและ 
ประเภทการศึกษา  
  11.มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับการศึกษาทุกระดับ ตอบสนองต่อนโยบาย
รัฐบาลความต้องการของชุมชนและตลาดแรงงานอย่าง
หลากหลายและเป็นรูปธรรม 

 

 8. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ของหน่วยงานต้นสังกัด ยังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการและสภาพที่เป็นจริง 
 9. ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่อยู่             
ในพ้ืนที่ชายแดน มีความหลากหลายทางสัญชาติ 
เชื้อชาติและวัฒนธรรม บางส่วนมีถิ่นฐานไม่ชัดเจน 
ผู้เรียนและประชากรในพ้ืนที่พูดภาษาถ่ิน(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) 
ของผู้เรียนในสถานศึกษาส่วนใหญ่ต่ ากว่าเป้าหมาย 
 11. ประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนมากยังไม่มี
ทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารกับประเทศเพ่ือ
บ้าน เช่น ภาษาพม่า  ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ  
 12. การจัดการศึกษา (หลักสูตรการเรียน              
การสอน)  ยังไม่สนองตอบต่อตลาดแรงงานใน
พ้ืนที่และ ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 13. ประชากรส่วนมากในเขตพ้ืนที่ชายแดนยัง 
ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม กฎหมายในเบื้องต้นของประเทศท่ีมี
ด่านชายแดนติดต่อส่งผลต่อการอยู่ร่วมกัน                
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 14.ประชากรในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
บางส่วนขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม ขาดคุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะชีวิต 
 15.หน่วยงานและสถานศึกษาขาดการน า
ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
     16.ขาดการส่งเสริมด้านวิชาชีพเพ่ือพัฒนา             

ต่อยอดอาชีพเดิมในท้องถิ่น 
  17.ครูผู้สอนในพื้นที่ชายแดนห่างไกลส่วนมาก              
เป็นคนต่างถิ่นไม่มีทักษะในการใช้ภาษาถ่ินเพื่อ 
การติดต่อสื่อสาร ขาดรูปแบบวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมกับเด็กในชุมชน และครูไม่
มั่นใจในวิธีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
ท้องถิ่นและการน าหลักสูตรไปใช้ 
  18.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า อันมีผลมาจาก             
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ จึงมีปัญหา 
การสื่อสารด้วยภาษาไทยส่งผลให้ไม่เข้าใจ
ความหมายของค า ข้อความ และประโยค 
 19. มีหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่                   
(ระดับจังหวัด)ที่มีอ านาจหน้าที่ มีภารกิจงาน           
ที่ซ้ าซ้อนกันส่งผลต่อการบูรณาการการศึกษา               
และบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด             
ที่ไม่เป็นเอกภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



64 

 

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

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
     1. มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษา ที่ให้โอกาส
ทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนทุกกลุ่มให้ได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
     2.นโยบายของรัฐบาล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ส่งผลให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข      
     3.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้เรียนใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ตามความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน 
     4. ในพ้ืนที่มี แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ และการด ารงชีวิต 
     5. มีพ้ืนที่บางส่วนติดแนวตะเข็บชายแดนประเทศ
เมียนมาร์ ส่งผลให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางการศึกษากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
     6. มีหน่วยงานทางความมั่นคงอยู่ในพื้นที่                     
ช่วยสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
รวมถึงปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่แนวตะเข็บชายแดน 
     7.ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ด าเนินชีวิตโดยยึด
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               
ส่งผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน และเป็นแนวทางการจัด
การศึกษาและการบริหารจัดการขององค์กรทุกระดับ 
     8.รัฐบาลสนับสนุนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ท าให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในภูมิภาคอาเซียน เกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน การบริการ ก่อเกิดการหลั่งไหล             
ของนักลงทุนและแรงงานภาคอุตสาหกรรมจ านวนมาก 
ทั้งด้านโลจิสติกส์  สถานที่พัก และบุคลากรให้บริการ
ส่งผลต่อโอกาสของผู้เรียนด้านอาชีพมากข้ึน 
     9.นโยบายของรัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวกระแสเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ           
เชิงผจญภัย เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง 
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาได้ 
 
 
 

    1. นโยบายของรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา         
มีการปรับเปลี่ยนบ่อย ท าให้การน านโยบายลงสู่ 
การปฏิบัติในพ้ืนที่ขาดความต่อเนื่อง และไม่
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
    2.นโยบายด้านโครงสร้างการบริหารจัด
การศึกษาและด้านอัตราก าลัง ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็น ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนตามสภาพจริงได้อย่างเหมาะสม 
    3.จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่บางส่วนติดชายแดน
ประเทศเมียนมาร์ ภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขา           
มีอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ และอยู่ในพ้ืนที่อุทยาน
แห่งชาติ ท าให้เดินทางติดต่อสื่อสาร ในบางพ้ืนที่
เขา้ถึงได้ยากล าบาก 
     4. จังหวัดกาญจนบุรีมชีนกลุ่มน้อย มีแรงงานต่าง
กลุ่มชาติพันธุ์และมีการย้ายถิ่นของแรงงานค่อนข้าง
บ่อย ส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา 
และใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในการสื่อสาร ท าให้
ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา และส่งผลให้เกิด
การเคลื่อนย้ายของประชากรวัยเรียน ปัญหาเด็ก              
ออกกลางคัน 
    5.ประชากรบางส่วนขาดภูมิคุ้มกัน บริโภคข่าวสาร
ผ่านเทคโนโลยีการรับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
ผ่านการน าเสนอของสื่อต่าง ๆ รวมถึงสื่อท่ีไม่
สร้างสรรค์ ท าให้มีปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
ยังคงพบปัญหายาเสพติดกระจายในทุกพ้ืนที่ 
    6.ประชากรในท้องถิ่นส่วนมากมีอาชีพ
เกษตรกรรม รายได้น้อย มีฐานะยากจน ไม่พร้อม
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาได้อย่างเพียงพอ 
    7. ระบบสาธารณูปโภค ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ทั้งในด้าน
การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ และด้าน
อุปโภค บริโภคในการด ารงชีวิต 
    8.งบประมาณท่ีรัฐบาล สนับสนุนให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา ยังไม่เพียงพอท าให้พัฒนาได้ไม่ทั่วถึง 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

     10.องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง ให้ความส าคัญเป็น
เครือข่ายในการสนับสนุนการศึกษามากขึ้น  
 

   9. ประชากรส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของเขตเศรษฐกิจพิเศษ   
   10.สื่อและเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สาร (IT) 
ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านการศึกษา   
   11.สถาบันครอบครัวและสถาบันชุมชนดั้งเดิม             
มีความเข้มแข็งลดลง เช่น การหย่าร้าง พ่อแม่  
แยกกันอยู่ รวมทั้งผู้ปกครองไม่ให้ความส าคัญใน
การส่งเสริมการศึกษา  
   12. ค่านิยมของผู้ปกครองและผู้เรียนไม่เลือก
เรียนสายอาชีพที่เป็นความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพ้ืนที่และไม่สอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ  
   13. ประชาชนขาดทักษะวิชาชีพเฉพาะ               
ขาดความรู้ในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต เกษตร
ธรรมชาติ อาชีพเสริม และแรงงานในพ้ืนที่                  
เป็นแรงงานคุณภาพต่ า 
   14. การวัดและประเมินผลที่ก าหนดเกณฑ์          
และมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศไม่เหมาะสมกับ
สภาพผู้เรียนและพ้ืนที่ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

       
     
          

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 

  ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

     จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัด ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ และเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในจังหวัดให้มีศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญปัญหา จังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“สร้างคนดี  มีคุณภาพ ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
บนพื้นฐานความพอเพียงอย่างยั่งยืนและม่ันคง” 

พันธกิจ (Mission)  

              1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
              2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การปฏิบัติ 

    3. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ                 
    4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์รวม (Goal)      

    1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

    2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดน 

    3. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล และ

บูรณาการการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์(Strategies)  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 

    กลยุทธ์ที่ 1.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกความเป็นชาติไทย 
                       กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทักษะชีวิต และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน                       

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

     กลยุทธ์ที่ 2.1 การผลิต พัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพและการมีงานท าท่ีสอดคล้อง 
                                        กับความต้องการพัฒนาประเทศ 
                       กลยุทธ์ที่ 2.2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
                       กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    กลยุทธ์ที่ 3.1 เพ่ิมโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                       กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”   

    กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                       กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
    กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                       กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน                      

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 
  เป้าประสงค์ 

         1.ประชากรมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       2. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 
              ตัวช้ีวัด 
       1. ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรัก
และการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน 
                          2. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ  เนตรนารี เพ่ิมขึ้น 
                          3. ร้อยละของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือระดับต่าง ๆ ผ่านการประเมินทุกระดับ 
                          4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมหลัก 12 ประการ เพิ่มข้ึน 
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                          5. ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จัดกิจกรรม
สะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                          6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและ
วัฒนธรรมการท างานท่ีพึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของคนในสังคม 
                          7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ                
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น                      
                          8. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน                  
ยาเสพติด 
                          9. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
         เป้าประสงค์ 
                          1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน             
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
                          2. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

          ตัวชี้วัด 
                          1. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้ 
ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

                2. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/ สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
ที่มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
                          3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะท่ีตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
และการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
                          4. ร้อยละขององค์ความรู้ของงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สื่อ เทคโนโลยีที่มีการ 
น าไปใช้เพ่ืออ้างอิง และ/หรือต่อยอด เพ่ิมขึ้น  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

                   เป้าประสงค์  

                          1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
     2. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพผู้เรียน 

               ตัวช้ีวัด 

     1. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตร 
     2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET ,  

V-NET และ B-NET) เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
     3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติการศึกษานอกระบบ (N -NET) 

ทุกรายวิชาทุกระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 
     4. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดลดลง 
     5. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและ 

การเรียนรู้ 
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         6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
     7. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

มาตรฐาน  
     8. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
     9. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
     10. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรม 

การศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย 
     11. อัตราการออกกลางคันลดลง 
     13. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 

          14.ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
     15. สัดสว่นของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสายสามัญต่ออาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น  

         16.ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย 
ระบบ DLIT, DLTV, ETV 

     17. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงขั้นต่ า 30 Mbps.        

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “ประเทศไทย 4.0” 

                   เป้าประสงค์ 
               1. ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                          2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิตและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                   ตัวช้ีวัด  

                          1.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                          2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อ 
การเรียนรู้ส าหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                              3. ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา ที่จัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                          4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต และด าเนินชีวิตตามหลัก            
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

        เป้าประสงค์  

                   หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     
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        ตัวช้ีวัด  
               1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
               2. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่บริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

                          3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน 
                          4. ร้อยของสถานศึกษาท่ีมีเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                          5. จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 
                          6. จ านวนหน่วยงานภายงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนา 
ทักษะอาชีพระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 
                          7. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย  
และต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
                          8. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงาน 
ของหน่วยงาน 
                          9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการการศึกษาของ 
สถานศึกษาสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน 

         เป้าประสงค์  

    ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด 

                   ตัวช้ีวัด 

                         1. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน                    
(ภาษาพม่า และภาษาจีน) ได้ 

           2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพสอดคล้องกับ 
ความต้องการในการพัฒนาจังหวัดสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
                     3.จ านวนหลักสตูรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นสอดคล้อง เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ                                           

                4. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (ICT)  
เพ่ือการสื่อสารและการประกอบอาชีพอย่างรู้เท่าทัน                           
                        5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและสามารถถ่ายทอดความรู้ ข่าวสารที่ถูกต้องให้ครอบครัวและชุมชนได้  
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เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน   

 
เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด 

ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 
ปีฐาน 2562 2563 2564 2565 

1.1 ประชากรมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรักและการธ ารง
รักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน 

n/a 100 100 100 100 

   2) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ  
เนตรนารี เพ่ิมข้ึน 

n/a 5 5 5 5 

   3) ร้อยละของครู คณาจารย์และบุคลากร                
ทางการศึกษาทีฝ่ึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ                    
ระดับต่าง ๆ ผ่านการประเมินทุกระดับ 

n/a 80 80 80 80 

1.2 ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 

  4) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ                
ค่านิยมหลัก 12 ประการ เพ่ิมขึ้น 

n/a 10 10 10 10 

  5) ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จัดกิจกรรมสะท้อน
การสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะ               
ที่พึงประสงค์ 

n/a 100 100 100 100 

  6) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม
การมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรม              
การท างานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ
ของคนในสังคม 

n/a 100 100 100 100 

  7) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียน     
การสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น                      

n/a 10 10 10 10 

  8) ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับ                   
ชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

n/a 100 100 100 100 

  9) ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐ
และเอกชน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด              

n/a 100 100 100 100 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี                                            แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)     
 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด 
 

ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
2562 2563 2564 2565 

2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  10) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การ
พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความรู้                       
ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

n/a 80 85 90 95 

  11) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบ                      
ทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ            
ที่มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

n/a 10 10 10 10 

  12) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะ 
ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ 
การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

n/a 20 20 20 20 

  13) ร้อยละขององค์ความรู้ของงานวิจัย  
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สื่อ เทคโนโลยีที่มีการ 
น าไปใช้เพ่ืออ้างอิง และ/หรือต่อยอด เพ่ิมขึ้น 

n/a 10 10 10 10 

2.2 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  14) ร้อยละของครูคณาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนาและผ่านการ 
ประเมินมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 

n/a 100 100 100 100 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี                                            แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)     
 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัด ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 
ปีฐาน 2562 2563 2564 2565 

3.1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

  15) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามหลักสูตร 

n/a 100 100 100 100 

  16) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, B-NET 
และ V-NET) เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 3) 

     

      16.1) ผลการทดสอบ O-NET      
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 45.85 48.85 51.85 53.85 56.85 
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 47.97 50.97 53.97 56.97 59.97 
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 34.30 37.30 40.30 43.30 46.30 
      16.2) ผลการทดสอบ B-NET      
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 39.43 42.43 45.43 48.43 51.43 
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 48.27 51.27 54.27 57.27 60.27 
      16.3) ผลการทดสอบ V–NET      
              ระดับชั้น ปวช. 44.72 47.72 50.72 53.72 56.72 
              ระดับชั้น ปวส. 42.92 45.92 48.92 51.92 54.92 
  17) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติการศึกษานอกระบบ (N-NET)                   
ทุกรายวิชาทุกระดับไม่ต่่ากว่าร้อยละ 40 

     

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 42.64 45.64 48.64 51.64 54.64 
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 39.26 42.26 45.26 48.26 51.26 
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 33.93 36.93 39.93 42.93 45.93 
  18) อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดลดลง 

n/a 4 3.5 3 2.5 

  19) ร้อยละของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ 

n/a 90 95 100 100 

  20) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

n/a 100 100 100 100 

  21) ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานที่มีน้่าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน  

n/a 80 85 90 95 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี                                            แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)     
 

ตัวช้ีวัด ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 
ปีฐาน 2562 2563 2564 2565 

  22) ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน   

n/a 100 100 100 100 

3.2 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน 

  23) ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัย
เรียนการศึกษาภาคบังคับ 

n/a 100 100 100 100 

  24) ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย 

n/a 80 80 80 80 

  25) อัตราการออกกลางคันลดลง 0.33 0 0 0 0 
  26) ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 

16.20 48 50 52 54 

  27) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความจ าเป็น
พิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

n/a 100 100 100 100 

  28) สัดส่วนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา                 
ตอนปลายประเภทสายสามัญต่ออาชีวศึกษา
เพ่ิมข้ึน (สายสามัญ : อาชีวศึกษา) 

66 : 34 63 : 37 60 : 40 57 : 43 54 : 46 

  29) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, 
DLTV, ETV 

n/a 50 55 60 65 

  30) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงขั้นต่ า 30 Mbps. 

n/a 60 70 80 90 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี                                            แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)     
 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที ่4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง”Thailand 4.0” 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 
ปีฐาน 2562 2563 2564 2565 

4.1 ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   31) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

n/a 90 95 100 100 

   32) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุง 
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ส าหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

n/a 100 100 100 100 

 4.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    33) ร้อยละของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา  
ที่จัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

n/a 100 100 100 100 

   34) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะชีวิต และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

n/a 100 100 100 100 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี                                            แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)     
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 
ปีฐาน 2562 2563 2564 2565 

5.1 หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  35) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

n/a 10 10 10 10 

  36) ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่บริหาร
จัดการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

n/a 50 55 60 65 

  37) ร้อยของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

n/a 70 75 80     85 

  38) จ านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน  
ที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมข้ึน 

n/a 4 4 4 4 

  39) จ านวนหน่วยงานภายนอกที่เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะ 
อาชีพระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 

n/a 10 10 10 10 

  40) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ 
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ  

n/a 100 100 100 100 

  41) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสของการด าเนินงานของ 
หน่วยงาน 

n/a 85 90 95 100 

  42) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองและ
ชุมชนในการให้บริการการศึกษาของ
สถานศึกษาสูงขึ้น 

n/a 80 85 90 95 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี                                            แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)     
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ข้อมูล ค่าเป้าหมาย 
ปีฐาน 2562 2563 2564 2565 

ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดนของจังหวัด 

  44) ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน                    
(ภาษาพม่า และภาษาจีน) ได้       

n/a 80 80 80 80 

  45) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา                
ให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพสอดคล้องกับ 
ความต้องการในการพัฒนาจังหวัดสู่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ      

n/a 80 85 85 85 

  46) จ านวนหลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้น
สอดคล้อง เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ   

n/a 38 40 43 45 

  47) ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีความรู้และ
ทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (ICT) เพ่ือการ
สื่อสารและการประกอบอาชีพอย่างรู้เท่าทัน           
  

n/a 80 80 80 80 

  48) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในความส าคัญของการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ข่าวสารที่ถูกต้องให้ครอบครัว
และชุมชนได้  

n/a 80 90 95 95 

  49) ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท าสอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการพัฒนาของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ชายแดน 

n/a 90 95 100 100 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี                                               แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบรุี 4 ปี  (พ.ศ. 2562-2565)  
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

กลยุทธ์ 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ป ี(พ.ศ.2562– 2565) 

 
 
 
 
 

สร้างคนดี  มีคุณภาพ ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียง อย่างยั่งยืนและม่ันคง 

1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรและค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 
โดยน าสาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 

3. จัดการศึกษาให้กับนักเรยีน นักศึกษา และ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
 

2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานท า 
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดและพ้ืนที่
ชายแดน 
 

3. ประชากรได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 
 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มี
คุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. หน่วยงานทางการศกึษาทุกแห่ง 
ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล และ บูรณาการ
การท างานร่วมกันได ้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงบสุขของสังคม
และพ้ืนที่ชายแดน 

1.1 ปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม และจิตส านึก
ความเป็นชาติไทย 

1.2 พัฒนาทักษะชีวิต และเสริมสร้างภูมิคุ้มกนั 

2. ผลิต พฒันาก าลังคน การวิจยัและนวัตกรรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

2.1 การผลิต พัฒนาก าลังคนเพ่ือเพ่ิมทักษะ
อาชีพและการมีงานท าที่สอดคล้องกับความ
ต้องการพัฒนาประเทศ 
2.2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2.3 ส่งเสริมการวิจยัและน าผลการวิจยัมาใช้
การจัดการศึกษา 
  
 
 

3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3.1 เพ่ิมโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา3.2 ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร
  
 
 

4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ง
แวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”  
4.1 ส่งเสริม สนบัสนนุการจัดการศึกษาเพ่ือ
สร้างจิตส านกึรักษ์สิ่งแวดล้อม 
4.2 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
5.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5.2 สร้างเครือข่ายและการมีสว่นร่วมทางการศึกษา 
 
 
 

6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
  โครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี                                               แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุร ี4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565)  
 

ส่วนที่ 4 
โครงการและงบประมาณ  

 
 

 เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดโครงการที่รองรับในแต่ละยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งวงเงินงบประมาณตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2565 ไว้ดังนี้ 
 
 
 



2562 2563 2564 2565

1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านยิมหลักของคนไทย 12 ประการ 1.9451 1.9451 1.9451 1.9451 สพป.กจ.1-4, สพม.8
2 พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
3 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเปน็ไทย 0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  แกค่รูผู้สอน 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
5 ส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษาจังหวัด 0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
6 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 4.4300 4.4300 4.4300 4.4300 ส านกังาน กศน.จังหวัดกาญจนบรีุ
7 ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน และเยาวชนจังหวัดกาญจนบรีุ 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 สพป.กจ.1-4, สพม.8
8 สร้างความเข้มแข็งการด าเนนิงานสภานกัเรียน 0.6220 0.6220 0.6220 0.6220 สพป.กจ.1-4, สพม.8
9 เสริมพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตนกัเรียนประจ า 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
10 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดมคุีณธรรม มรีะเบยีบวินยั และหา่งไกลยาเสพติด 0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ

11.5851 11.5851 11.5851 11.5851
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11 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 7.8424 7.8424 7.8424 7.8424 ส านกังาน กศน.จังหวัดกาญจนบรีุ
12 ส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2.7000 3.1050 3.5707 4.1063 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
13 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอสิระกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา (ศูนย์บม่เพาะฯ) 0.6800 1.0000 1.1000 1.2000 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
14 อาชีวอาสาเทศกาลปใีหมแ่ละสงกรานต์ 0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
15 สร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพแกเ่ด็กพิการในเขตจังหวัดกาญจนบรีุ 1.1453 1.2453 1.3453 1.4453 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
16 ฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะส้ัน 2.1600 2.2000 2.3000 2.4000 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
17 อาชีวะอาสาพัฒนา 1.5500 2.2500 2.5000 2.2700 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
18 พัฒนาทักษะอาชีพแบบบรูณาการเพื่อสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้

ประชาชน
0.0850 0.1000 0.1500 0.2000 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ

19 พัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center 3.2500 3.5000 4.0000 4.5000 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
20 สร้างประสบการณ์อาชีพ (Work  Experience) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี่  3 0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ

สรุปโครงการ/งบประมาณ 
แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัดกาญจนบรุี (พ.ศ.2562 - 2565) ของจงัหวัดกาญจนบรุี

แผนงานพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที ่1 จดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง สงบสขุของสงัคมและพ้ืนทีช่ายแดน

รวมงบประมาณ
ยทุธศาสตร์ที ่2  ผลติ พัฒนาก าลงัคน การวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขง่ขนั



2562 2563 2564 2565

สรุปโครงการ/งบประมาณ 
แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัดกาญจนบรุี (พ.ศ.2562 - 2565) ของจงัหวัดกาญจนบรุี

แผนงานพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

21 ส่งเสริมใหน้กัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายและนกัศึกษาระดับชัน้ ปวช . ท างานหา
รายได้ช่วงปดิภาคเรียนฤดูร้อน

1.4282 1.5000 1.5000 1.5000 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ

22 จัดงานวันครู 0.0971 0.0971 0.0971 0.0971 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
23 การพัฒนาวิชาชีพเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการพาณิชย์ 0.2192 0.5000 0.5000 0.5000 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
24 พัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาตามแผนการพัฒนาตนเอง ID PLAN 3.1720 3.1720 3.1720 3.1720 สพป.กจ.1-4, สพม.8
25 เร่งประสิทธิภาพการสอนและจัดหาบคุลากรสนบัสนนุครูอาชีวศึกษา 0.9216 0.9216 0.9216 0.9216 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
26 ฝึกอบรมผู้ก ากบัลูกเสือ ขัน้ความรู้เบือ้งต้น 4.6624 4.6624 4.6624 4.6624 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
27 การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และยัง่ยืน 0.8060 0.8060 0.8060 0.8060 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
28 การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 0.3480 0.3480 0.3480 0.3480 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
29 พัฒนาศักยภาพ และสร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกยีรติข้าราชการครูและบคุลากร

ทางการศึกษา
0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ 83

31.9532 34.1358 35.7015 36.8571

30 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการศึกษาต้ังแต่ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 50.8040 50.8040 50.8040 50.8040 ส านกังาน กศน.จังหวัดกาญจนบรีุ
31 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอธัยาศัย 1.9400 1.9400 1.9400 1.9400 ส านกังาน กศน.จังหวัดกาญจนบรีุ
32 จัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 ส านกังาน กศน.จังหวัดกาญจนบรีุ
33 ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 2.0600 2.0600 2.0600 2.0600 สพป.กจ.1-4, สพม.8
34 เสริมสร้างความเข็มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนแบบยัง่ยืน 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 สพป.กจ.1-4, สพม.8
35 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกมุารี 0.0800 0.0900 0.1000 0.1100 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
36 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (อาชีวสัญจร) 4.4250 5.0880 5.8521 6.7300 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
37 ลดปญัหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา 1.1733 1.1733 1.1733 1.1733 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
38 อาชาบ าบดัเพื่อกระตุ้นพัฒนาการบคุคลออทิสติกจังหวัดกาญจนบรีุ ป ี2562 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
39 ธาราบ าบดัเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ ประจ าปี2562 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้

ยทุธศาสตร์ที ่2  ผลติ พัฒนาก าลงัคน การวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขง่ขนั

รวมงบประมาณ



2562 2563 2564 2565

สรุปโครงการ/งบประมาณ 
แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัดกาญจนบรุี (พ.ศ.2562 - 2565) ของจงัหวัดกาญจนบรุี

แผนงานพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

40 ติดตาม ดูแล และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม

0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ

41 พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 5.0869 5.0869 5.0869 5.0869 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
42 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 ส านกัพุทธศาสนา
43 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ DLTV และ DLIT 2.3680 2.3680 2.3680 2.3680 สพม.8
44 พัฒนาการเรียนรู้เชิงบรูณาการด้วยสะเต็มศึกษา (STEM Education) 1.7980 1.7980 1.7980 1.7980 สพม.8
45 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 5.1200 6.1440 7.3736 8.8487 ศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบรีุ
46 พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบรีุสู่ความเปน็เลิศ 59.9000 151.3500 11.0900 312.8500 ศูนย์วิทยาศาสตร์กาญจนบรีุ
47 ขับเคล่ือนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 7.2716 7.2716 7.2716 7.2716 สพป.กจ.1-4, สพม.8
48 รวมพลังแกป้ญัหาการอา่น การเขียน 0.9978 0.9978 0.9978 0.9978 สพป.กจ.1-4, สพม.8
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49 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้โรงเรียนประชารัฐ 2.6562 2.6562 2.6562 2.6562 สพป.กจ.1-4, สพม.8
50 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 10.5880 10.5880 10.5880 10.5880 สพป.กจ.1-4, สพม.8
51 ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อเปน็ศูนย์กลางด้านอาชีวสึกษาของภมูภิาคเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้
1.3288 1.4288 1.5288 1.6288 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ

52 พัฒนาความร่วมมอือาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ 3.3600 3.3600 3.3600 3.3600 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
53 จัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมธัยมศึกษา ทวิศึกษา 2.3500 2.4500 2.5500 2.6500 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
54 ขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
55 ส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ สะพานสายรุ้ง 0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
56 พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
57 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 0.4000 0.4000 0.4000 0.4000 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
58 การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O-NET) 4.7300 5.0000 5.0000 5.0000 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
59 นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางทักษะวชิาการและทักษะอาชีพ 5.0869 3.8500 3.8500 3.0000 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
60 อา่นสร้างสุขสนกุในการอา่น ส่งเสริมภาษาพัฒนาภมูปิญัญาท้องถิน่ 2.1700 1.0000 1.0000 1.0000 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ

178.4706 269.7807 131.8244 435.3974รวมงบประมาณ

ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้



2562 2563 2564 2565

สรุปโครงการ/งบประมาณ 
แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัดกาญจนบรุี (พ.ศ.2562 - 2565) ของจงัหวัดกาญจนบรุี

แผนงานพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

61 บริการจัดการขยะมลูฝอยโดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน 1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 ส านกังาน กศน.จังหวัดกาญจนบรีุ
62 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัญชาเศรษฐกจิพอเพียง 1.7200 1.7200 1.7200 1.7200 สพป.กจ.1-4, สพม.8
63 พัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชด าริ 1.2500 1.2600 1.2700 1.2800 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
64 สร้างอาชีพนกัเรียนพิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 0.0550 0.0550 0.0550 0.0550 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ
65 ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด “รู้งานสืบสานพระราชด าริ” 0.8150 0.8150 0.8150 0.8150 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ

5.0200 5.0300 5.0400 5.0500

66 การพัฒนาความเข็มแข็งระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 0.6620 0.6620 0.6620 0.6620 สพป.กจ.1-4, สพม.8
67 พัฒนาการบริการจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็กสู่โรงเรียน

ชุมชน
2.4508 2.4508 2.4508 2.4508 สพป.กจ.1-4, สพม.8

68 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 0.4050 0.4050 0.4050 0.4050 สพป.กจ.1-4, สพม.8
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69 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 1.7592 1.9392 2.1192 2.2992 สอศ.
70 จัดหาครุภณัฑ์ และปรับปรุงหอ้งปฎบิติัการเรียนการสอน 155.2071 0.0000 0.0000 0.0000 สอศ.
71 พัฒนาคุณภาพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 0.0904 0.0541 0.0000 0.0000 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
72 ตรวจสอบการด าเนนิงานของสถานศึกษา 0.0040 0.0178 0.0040 0.0178 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
73 การวางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏบิติัการประจ าปี 0.2260 0.2260 0.2260 0.2260 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
74 กอ่สร้างอาคารสนง.ศธจ.กจ. 20.1350 0.0000 0.0000 0.0000 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
75 บริหารจัดการส านกังาน 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
76 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสนง.ฯ 0.1159 0.1159 0.1159 0.1159 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
77 พัฒนาองค์กรสู่ความเปน็เลิศ 0.2707 0.2707 0.2707 0.2707 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
78 อบรมระบบสารสนเทศและการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอดุหนนุใน

โรงเรียนเอกชน
0.0675 0.0675 0.0675 0.0675 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ

79 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขององค์คณะบคุคล 1.2921 1.2921 1.2921 1.2921 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ

185.6857 10.5011 10.6132 10.8070

ยทุธศาสตร์ที ่5 พัฒนาประสทิธิภาพบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล

รวมงบประมาณ

ยทุธศาสตร์ที ่4. เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เชือ่มโยง "Thailand 4.0"

รวมงบประมาณ



2562 2563 2564 2565

สรุปโครงการ/งบประมาณ 
แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัดกาญจนบรุี (พ.ศ.2562 - 2565) ของจงัหวัดกาญจนบรุี

แผนงานพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

80 พัฒนาหลักสูตรอาเซียน และการศึกษาอาชีพในโรงเรียนในเขตพัฒนา                
เศรษฐกจิพิเศษชายแดน

2.5020 2.5020 2.5020 2.5020 สพม.8

81 สร้างโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพแกเ่ด็กและเยาวชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบรีุ 0.8400 0.9000 0.9500 1.0000 อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ

3.3420 3.4020 3.4520 3.5020
416.0566 325.2257 188.8951 493.6837
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รวมงบประมาณทัง้สิน้

ยทุธศาสตร์ที ่6 การจดัการศึกษาแบบบรูณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนทีช่ายแดน

รวมงบประมาณ



2562 2563 2564 2565

1 พัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไทยในสถานศึกษาและสถาบนัการศึกษาจังหวัดกาญจนบรีุ 6.8250 6.8250 6.8250 6.8250 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
2 แข่งขันกฬีา กรีฑานกัเรียนจังหวัดกาญจนบรีุ 1.5410 1.5410 1.5410 1.5410 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
3 ส่งเสริม พัฒนา การจัดการศึกษา โดยการน า PLC มาใช้ในกระบวนการขับเคล่ือนโรงเรียนคุณธรรมสู่

ความยัง่ยืน
0.5652 0.5652 0.5652 0.5652 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ

8.9312 8.9312 8.9312 8.9312

4 พัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพการจัดการศึกษามธัยมศึกษา 2.2846 2.2846 2.2846 2.2846 สพม.8
5 พัฒนาเครือข่ายทักษะอาชีพ 4.0 14.4042 2.1542 2.1542 2.1542 สพม.8
6 การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอาชีพและการมงีานท า 1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 ส านกังาน กศน.จังหวัดกาญจนบรีุ
7 คนดีศรีเมอืงกาญจน์ 8.1430 1.430 1.430 1.430 สพม.8
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8 การพัฒนาครู อาจารย์ในจังหวัดกาญจนบรีุ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาที่ขาดแคลนตามเปา้หมายยุทธศาสตร์ 10 กลุ่มอตุสาหกรรมหลัก

1.8288 1.8288 1.8288 1.8288 มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรีุ
9 Kanchanaburi Provincial Education 4.0 Awards ขับเคล่ือนการศึกษาสู่การพัฒนา อาชีพที่ยัง่ยืน

                          
0.2082 0.2082 0.2082 0.2082 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ

28.0688 5.6216 5.7216 5.8216

10 สร้างเครือข่ายคุณภาพการจัดการมธัยมศึกษาเพื่อความเท่าเทียม 4.3020 0.3234 0.3234 0.3234 สพม.8
11 การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT 1.3550 1.5000 1.6000 1.7000 ส านกังาน กศน.จังหวัดกาญจนบรีุ
12 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 เทศบาลกาญจนบรีุ
13 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 4.0000 4.0000 4.0000 0.0000 เทศบาลกาญจนบรีุ
14 การจัดการศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส 0.2500 0.2500 0.2500 0.0000 เทศบาลกาญจนบรีุ
15 เงินอดุหนนุส าหรับสนบัสนนุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.0000 4.0000 4.0000 0.0000 เทศบาลกาญจนบรีุ
16 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการการศึกษาต้ังแต่ระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 15.0000 15.0000 15.0000 0.0000 เทศบาลกาญจนบรีุ
17 เงินอดุหนนุส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน่(ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับนกัเรียน

ยากจน)
0.2500 0.2500 0.2500 0.0000 เทศบาลกาญจนบรีุ

18 การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเปน็ฐานในการพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD) 2.7500 2.7500 2.7500 0.0000 เทศบาลกาญจนบรีุ
19 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนในจังหวัดกาญจนบรีุด้านภาษาไทยและภาษาองักฤษ 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรีุ

รวมงบประมาณ 

รวมงบประมาณ 

สรุปโครงการ/งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์ที ่1 จดัการศึกษาเพ่ือความมัน่คง สงบสขุของสงัคมและพ้ืนทีช่ายแดน

ยทุธศาสตร์ที ่2  ผลติ พัฒนาก าลงัคน การวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขง่ขนั

ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้

แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัดกาญจนบรุี (พ.ศ.2562 - 2565) ของจงัหวัดกาญจนบรุี
แผนงานบรูณาการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ



2562 2563 2564 2565

สรุปโครงการ/งบประมาณ 
แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัดกาญจนบรุี (พ.ศ.2562 - 2565) ของจงัหวัดกาญจนบรุี

แผนงานบรูณาการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ

20 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชนแหง่การเรียนรู้ กาญจนบรีุ 
4.0

0.4986 0.3000 0.3000 0.4000 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
21 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 0.2500 0.2500 0.3000 0.3000 มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรีุ
22 ครูฝึกสอนสหกจิชายแดนและค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะทางวิชาการ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 1.2000 1.2500 1.2500 1.2500 มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรีุ

35.9556 31.9734 32.1234 5.0734

23 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการลด คัดแยกขยะมลูฝอยและของเสียอนัตรายจาก
แหล่งก าเนดิชุมชน

0.1748 0.1748 0.1748 0.1748 มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรีุ
24 การประยุกต์ใช้สารปราบศัตรูพืชทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดกาญจนบรีุ 1.6500 1.6500 1.6500 1.6500 มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบรีุ

1.8248 1.8248 1.8248 1.8248
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25 ศูนย์ภาษาอาเซียนในสถานศึกษามธัยมศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกจิพิเศษและพื้นที่ชายแดน 14.5836 0.5836 0.5836 0.5836 สพม.8
26 ฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการส่ือสารรองรับเขตเศรษฐกจิพิเศษ 1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 ส านกังาน กศน.จังหวัดกาญจนบรีุ
27 อบรมนกัประชาสัมพันธ์ท้องถิน่ 0.9000 1.0000 1.1000 1.2000 ส านกังาน กศน.จังหวัดกาญจนบรีุ
28 ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนเพื่อการส่ือสาร 2.1066 2.1066 2.1066 2.1066 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
29 การส่งเสริมการศึกษาแบบบรูณาการแกโ่รงเรียนแนวชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษด้วย

แนวทางสะเต็มศึกษาและความฉลาดในด้านต่าง ๆ (STEM+Q)
0.7587 0.7587 0.7587 0.7587 มหาวิทยาลัยมหดิลวิทยเขตกาญจนบรีุ

30 การจัดกจิกรรมบรูณาการการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของนกัเรียน 
ในเขตพื้นที่ชายแดน

15.0000 10.0000 10.0000 5.0000 สถาบนัศรัทธาภฎั มรภ.กาญจนบรีุ
31 อบรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษก์ารศึกษาการเกษตรและการค้าผ่านแดน

ในพื้นที่เขตเศรษฐกจิ
1.3000 1.4000 1.5000 1.6000 ส านกังาน กศน.จังหวัดกาญจนบรีุ

32 กอ่สร้างสนามกฬีาภายในโรงเรียนวัดพุน้ าร้อนรัตนคีรี (อบต.บา้นเกา่ 1) 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 อบต.บา้นเกา่
33 ฝึกอบรมอาชีพส าหรับประชาชนพื้นที่ชายแดน 2.3130 2.5440 2.7980 3.0780 ศูนยฝึ์กวชิาชีพจงัหวดักาญจนบรีุ “สามสงฆท์รง

พระคุณ”34 พฒันาสถานศึกษาใหเ้ปน็ต้นแบบนักธรุกจิน้อยมีคุณธรรมน าสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ในเขตพืน้ที่เศรษฐกจิพเิศษ
ชายแดน

3.6000 3.6000 3.6000 3.6000 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ
35 พัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตเศรษฐกจิพิเศษจังหวัดกาญจนบรีุ 0.1348 0.1348 0.1348 0.1348 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรีุ

46.8967 23.4277 23.9817 19.5617
121.6771 71.7787 72.5827 41.2127

ยทุธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้

รวมงบประมาณ 

รวมงบประมาณ 

รวมงบประมาณ 

รวมงบประมาณทัง้สิน้

ยทุธศาสตร์ที ่6 การจดัการศึกษาแบบบรูณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนทีช่ายแดน

ยทุธศาสตร์ที ่4. เสริมสร้างคุณภาพชวีิตทีเ่ปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เชือ่มโยง "Thailand 4.0"



 

 
แผนงานพื้นฐาน 

 

 



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)

1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
   1) ประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานเพือ่วางแผนเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินงาน
   2) อบรมเชิงปฎิบัติการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับผู้บริหารและครู
   3) อบรมค่ายเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
นักเรียนที่
เป็นแกนน า

1. เพือ่เสริมสร้างค่าทีน่ิยมหลัก
12 ประการ คุณธรรม จริยธรรม
ตามหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. เพือ่ส่งเสริมเรียนรู้
พระพุทธศาสนา จิตอาสา 
จิตสาธาณะของนักเรียน
3. เพือ่ความร่วมมือระหวา่งพระ
 ครู ผู้ปกครอง สร้างระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
4. เพือ่ส่งเสริมการท าความดี 
ผ่านค่ายเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม 

เชิงปรมิาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และ/หรือผู้รับผิดชอบงาน
คุณธรรม จริยธรรม ของ
โรงเรียนในสังกัด
2. ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่
3. นักเรียนแกนน าจาก
โรงเรียนในสังกัด
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารและครูผู้สอน 
สามารถน าเค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ มาปรับ
ใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาได้

เชิงปรมิาณ
1. นักเรียนทีเ่ข้ารับการ
อบรมค่ายฯ ตามค่านิยม
หลักของคนดไทย 12 
ประการ ร้อยละ 100
2. ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอน น าค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ   
มาปรับใช้ในการเรียน
การสอนได้ ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความรู้ตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ และน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวติประจ าได้
2. ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอน น าค่านริยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มา
ปรับใช้ในกิจกรรมการเรียน
การสอน คุณธรรม จริยธรรม

1.9451 1.9451 1.9451 1.9451 7.7804 1 สพป.กจ 1-4 1 1

แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบุรี

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

2. โครงการ พัฒนาโรงเรียนวถิี
พุทธ
   1) กิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม
   2) กิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้สู่วถิีพุทธ
   3) กิจกรรมบันทึกความดีมี
คุณธรรม
   4) กิจกรรมไหวพ้ระสวดมนต์
นัง่สมาธหิลังเลิกเรียน
   5) กิจกรรมอบรมประจ า
สัปดาห์
   6) กิจกรรมท าบุญตักบาตร
 ฟังธรรมในวนัธรรมสวนะ
   7) กิจกรรมอนุรักษ์วฒันธรรม
ไทย
   8) กิจกรรมวนัส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา

1 เพือ่พัฒนาผู้เรียนโดยใช้
หลักไตรสิกขา
2 เพือ่ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ในวนัส าคัญทางศาสนาและ
วนัส าคัญทางสถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้ถูกต้อง
3 เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน
มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวนิัย 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
ท างานเป็นกลุ่ม ได้อย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีศีลธรรม 
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม มี
จิตส านึกและความภาคภูมิใจใน
ความ
เป็นไทย ยึดมัน่การปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.นักเรียนทีบ่กพร่องทางการ
ได้ยินทุกระดับชัน้ 64 คน
2.นักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญาทุกระดับชัน้
120 คน                         
                                    
                                    
                                    
                      

1.ร้อยละ 80 นักเรียนโดย
ใช้หลักไตรสิกขา
2. ร้อยละ 80  นักเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมในวนัส าคัญ
ทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
3. ร้อยละ 80 นักเรียน มีจิต
สาธารณะ มีระเบียบวนิัย
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
สามารถท างานเป็นกลุ่มได้
อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
 ค่านิยม มีจิตส านึกและ
ความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย ยึดมัน่การปกครอง
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0200 2 สศศ. 5 1,2

90



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความเป็นไทย      
                                        
                                        
                                        
                                  

1.เพือ่ให้นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยม
ทีพ่ึงประสงค์
2.เพือ่ให้นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ง
3.เพือ่ให้นักเรียนมีจิตส านึกของ
ความเป็นไทย  เทิดทูนสถาบัน
ชาติศาสนา  พระมหากษัตริย์ 

1. นักเรียนทีบ่กพร่อง
ทางการได้ยินทุกระดับชัน้  
64  คน
2. นักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญาทุกระดับชัน้ 
120  คน

1ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
คุณธรรม  จริยธรรม  และ
ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 
2.ร้อยละ 80  ของนักเรียน
ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ง
3.ร้อยละ 80  ของนักเรียน
มีจิตส านึกของความเป็นไท
เทิดทูนสถาบันชาติศาสนา
และพระมหากษัตริย์

0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 0.2800 2 สศศ. 5 2

4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 แก่ครูผู้สอน                        
                                        
                                        
                                        
        

1. เพือ่ให้ครูมีความรู้  ความ
เข้าใจหลักธรรมของศาสนา
ทีต่นนับถือ
2.เพือ่ให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
อย่างเหมาะสม
3.เพือ่ให้ครูสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั

ครู 30 คน เชิงปรมิาณ  
ครู 30 คน
เชิงคุณภาพ  
1. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวชิาชีพ
อย่างเหมาะสม
2 ครูมีจิต วญิญาณของความ
เป็นครูต้ังใจอบรมส่ังสอน
ศิษย์
3 ครูประพฤติ ปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวชิาชีพ

0.0700 0.0700 0.0700 0.0700 0.2000 2 สศศ. 5 2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

5. โครงการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
จังหวดั           1) อบรม
คณะกรรมการประสานส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
       
  2) อบรมตัวแทนผู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ

1.เพือ่ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและสามารถส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธภิาพ
 พร้อมทัง้สร้างเจตคติ มีจิต
อาสาป้องกันและช่วยเหลือ       
          
2.เพือ่ให้ผู้ผ่านการอบรม มีบัตร
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา สามารถเข้าช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนได้ทันที และทุกเวลา
3.เพือ่ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความตระหนัก 
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะใน
การปกป้องคุ้มครองและมีทักษะ
ในการเข้าถึงดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทีม่ีปัญหาในด้านต่าง ๆ 
ด้วยรูปแบบและวธิกีารที่
หลากหลาย

เชิงปรมิาณ                  
1.คณะกรรมการตามค าส่ัง
กระทรวงศึกษาธกิาร ที ่
969/2560 ส่ัง ณ วนัที ่22 
มิถุนายน 2560 (20 คน)    
2.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิารทุก
หน่วยงานการศึกษา         
เชิงคุณภาพ               
1.คณะกรรมการตามค าส่ัง
กระทรวงศึกษาธกิาร ที ่
969/2560 ส่ัง ณ วนัที ่22 
มิถุนายน 2560  ( 20 คน)  
2.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน นักศึกษา ได้
ทันท่วงที

เชิงปรมิาณ
ร้อยละ 80 ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกหน่วยงาน
การศึกษาหรือผู้ทีไ่ด้รับ
มอบหมายสังกัด
กระทรวงศึกษาธกิาร       
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการ
อบรมสามารถน าความรู้ 
ทักษะ ไปขยายผลให้ผู้ที่
เกีย่วข้องทราบ

0.4200 0.4200 0.4200 0.4200 1.6800 2 ศธจ.กจ. 1,3 1
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

6. โครงการผลผลิตที ่4 : 
ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
  1) กิจกรรมหลักจัดการศึกษา
นอกระบบ
.     - การศึกษาเพือ่พัฒนา
ทักษะชีวติ
      - การศึกษาเพือ่พัฒนา
สังคมและชุมชน
      - กาเรรียนรู้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
      - โครงการจัดการศึกษาเพือ่
ชุมชุนในเขตภูเขา (ศศช.)

1. ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้
เรียนรู้เกีย่วกับการศึกษาเพือ่
การพัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะ
ชีวติ และพัฒนาสังคมและชุมชน
2. ให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็น
ช่องทางการประกอบอาชีพหรือ
การต่อยอดอาชีพเดิมให้พัฒนา 
สามารถพีง่พาตนเองได้
3. ให้กลุ่มเป้าหมายด ารงชีวติอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข 
สอดคล้องตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

การจัดการศึกษาต่อเนือ่ง มี
เป้าหมายเพือ่ให้ประชาชน
ได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทักษะใน
การประกอบอาชีพ มีการใช้
ความรู้จากภูมิปัญญาและ
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม มี
ทักษะชีวติทีจ่ าเป็นส าหรับ
การด ารงชีวติในสังคมปัจจุบัน
 รวมทัง้มุง่ใช้กระบวนการ
ศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาสังคมและชุมชนให้
พึง่ตนเองได้ตามหลักปรัชญา
คิดเป็น และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. ประชาชนสามารถพัฒนา
อาชีพ พัฒนาทักษะชีวติ 
และพัฒนาสังคมและชุมชน
2. ประชาชนเห็นช่องทาง
การประกอบอาชีพหรือการ
ต่อยอดอาชีพเดิมให้พัฒนา 
สามารถพีง่พาตนเองได้
3. ประชาชนสามารถ
ด ารงชีวติอยูใ่นสังคมอย่างมี
ความสุข สอดคล้องตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

4.4300 4.4300 4.4300 4.4300 17.7200 2 กศน.กจ. 2,3,4 1,5
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

7. โครงการศิลปหัตถกรรม
นักเรียน และเยาวชนจังหวดั
กาญจนบุรี
   1) จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ด้านศิลปหัตถกรรมและอาชีพ 
ระดับกลุ่มเครือข่าย
   2) จัดงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
   3) เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก  
   4) เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับประเทศ

1. พือ่ส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถทีเ่ป็นเลิศ
ทางศิลปหัตถกรรม วชิาชีพ
สุนทรียด้านดนตรี นาฏศิลป์   
ศิลปะการแสดงและส่ิงประดิษฐ์
2. เพือ่คัดเลือกนักเรียนทีไ่ด้รับ
รางวลัชนะเลิศ ของแต่ละ
กิจกรรม เป็นตัวแทนเขตฯ ไป
เข้าร่วมกิจกรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาค
กลางและภาคตะวนัออก และ
ระดับประเทศ
3. เพือ่ให้นักเรียน-ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้  และน าเสนอ
ผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณชน

เชิงปรมิาณ    
นักเรียน-ครู-ผู้บริหาร
สถานศึกษา สพป.กจ.
เขต 1-4 และ สพม.8 ใน
สังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ทางด้านวชิาการ วชิาชีพ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ เห็น
คุณค่าและเกิดความ
ภาคภูมิใจ รักและหวงแหน
ในมรดกทางวฒันธรรม
2. นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความสามารถของตน ใช้
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์  
และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ภัยจากยาเสพติด

เชิงปรมิาณ
นักเรียน-ครู-ผู้บริหาร
โรงเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา ของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทุก
สังกัด  ได้เข้าร่วมกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ร้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนาทักษะทางด้าน
วชิาการ  วชิาชีพ  ดนตรี
นาฏศิลป์ ศิลปะ มีคุณค่า
และเกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รักและ
หวงแหนในมรดกทาง
วฒันธรรมของไทย 

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 12.0000 1 สพป.กจ. 1-4
และสพม.8

2 2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

8. โครงการสร้างความเข้มแข็ง
การด าเนินงานสภานักเรียน
   1) จัดอบรมค่ายสภานักเรียน 
หลักสูตร 3 วนั 2 คืน
   2) จัดอบรมให้ความรู้การ
ด าเนินงานสภานักเรียนใน
โรงเรียนให้กับผู้รับผิดชอบ  2 รุ่น
    
  3) สรุปผลการด าเนินงาน

1. เพือ่ส่งเสริมการจัดต้ังสภา
นักเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
รวมตัวจัดกิจกรรมเครือข่าย
2. เพือ่ให้สภานักเรียนได้แสดง
ความคิดเห็นเกีย่วกับปัญหา 
ความต้องการ ข้อเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขในการพัฒนา
เหมาะสมกับสภาพสังคมท้องถิน่
3. เพือ่เป็นการปลูกฝังวถิี
ประชาธปิไตยให้ ด าเนินงาน
ตามหลักธรรมภิบาล  อันเป็นวถิี
ชีวติทีรั่ฐธรรมนูญ
4. นักเรียนมีความคุ้นเคยกับ
สังคมธรรมาภิบาลสร้างและ
เคารพกลไกกติกาการ มีส่วนร่วม
ในการบริหารอย่างมีคุณค่าและ
สร้างสรรค์สังคมในอนาคต
5. สร้างเครือข่ายในการท างาน
ของคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษากับ
องค์กรอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง

เชิงปรมิาณ
1. ประธานสภานักเรียนและ
เลขานุการสภานักเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
2. ครูผู้รับผิดชอบงาน
สภานักเรียน โรงเรียน
ขยายโอกาสในสังกัด 
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
และมีพฤติกรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และคุณธรรมอืน่ๆ ดีขึน้ 

เชิงปรมิาณ
ร้อยละ 100 ของสภา
นักเรียนทีไ่ด้แลกเปล่ียน
เรียนรู้และเกิดองค์ความรู้
จากประสบการณ์จริง
เชิงคุณภาพ
 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมและมี
พฤติกรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และคุณธรรม
อืน่ๆ ดีขึน้

0.6220 0.6220 0.6220 0.6220 2.4880 1 สพป.กจ. 1-4
และสพม.8

2 2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที ่1 จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รบัผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาต ิ20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

9. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
                                        
                                        
                                        
                                   

1. เพือ่ให้นักเรียนมีทักษะในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนัและทักษะ
อาชีพ 
2. เพือ่สร้างความพึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ีต่อการอยูห่อนอน
3. เพือ่ให้หอนอนมีสภาพ 
แวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการด ารงชีวติ

1. นักเรียนทีบ่กพร่อง
ทางการได้ยินทุกระดับชัน้  
64  คน
2. นักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญาทุกระดับชัน้  
120  คน

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มีทักษะในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั และทักษะ
อาชีพ 
2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของโครงการ
3. ร้อยละ 80  ของ
หอนอนได้รับการพัฒนา
สภาพแวดล้อม

0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.4000 2 สศศ 5 2,3

10. โครงการลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาดมีคุณธรรม มีระเบียบ
วนิัย และห่างไกลยาเสพติด      
        
    1) อบรมแกนน าลูกเสือฯ มี
คุณธรรมห่างไกลยาเสพติด
    2) หลักลูกเสือฯ และ
ผู้บังคับบัญชาฯ เฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที ่10  
    3) ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
และบ าเพ็ญประโยชน์       
    4)  ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธกิารทีเ่กีย่วกับการ
ด าเนินงานในกลุ่มลูกเสือ ยุว
กาชาดและกิจการนักเรียน

1 เพือ่ให้ลูกเสือ เนตรนารี 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
บุคลากรทางการลูกเสือได้
ปฏิบัติตามกฎและค าปฏิญาณตน
2 เพือ่เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย-
วรางกูร  องค์ประมุขของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ 
3 เพือ่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ
ยาเสพติด มีทักษะในการ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยา
เสพติดและร่วมกันต้านภัยยา
เสพติด
4 ลูกเสือฯ มีคุณธรรม มี
ระเบียบวนิัย มีจิตอาสาและรู้จัก
บ าเพ็ญประโยชน์

เชิงปรมิาณ                    
ลูกเสือ เนตรนารี 
ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ-เนตรนารีและ
บุคลากรทางการลูกเสือ 
1,400 คน 
เชิงคุณภาพ            
1.แสดงความจงรักภักดี 
ความส านึกในพระมหา-
กรุณาธคุิณและความสามัคคี
ของลูกเสือ
2. ปรับตัวเข้ากับสังคมต่าง ๆ
 ได้ และน าประสบการณ์ไป
ปรับใช้ในชีวติประจ าวนั   
 3.มีคุณธรรม มีระเบียบวนิัย 
4. ห่างไกลยาเสพติด

เชิงปรมิาณ                
ร้อยละ 80 ของลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาดกาชาด
มีคุณธรรม มีระเบียบวนิัย
มีจิตอาสา
ไม่ยุง่เกีย่วกับยาเสพติด      
เชิงคุณภาพ               
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
สามารถน าส่ิงทีไ่ด้รับจาก
การพัฒนาตนเอง มาปรับใช้
ในชีวติประจ าวนัได้อย่างมี
ความสุข และท าประโยชน์
ต่อสังคม

0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 3.7720 2 ศธจ.กจ.2 1,3 1 96



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

11. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
    1) 1 อ าเภอ 1 อาชีพ
 (รายอ าเภอ)
    2) พัฒนาอาชีพ
    3) ช่างพื้นฐาน

1. เพื่อจัดสอนอาชีพให้แก่
ประชาชนที่ต้องการเข้าสู่อาชีพ
ใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม
ให้มีงานท ามีรายได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้าน
อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ
3. เพื่อน าความรู้และ
ประสบการณ์ในการเรียนรู้อาชีพ
ไปใช้เทียบระดับการศึกษาและ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
เข้าสู่หลักสูตร กศน.

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
อาชีพใหม่ พัฒนาต่อยอด
อาชีพเดิม เพิ่มทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ มีรายได้ 
มีงานท า มีความมั่นคง ยั่งยืน
 สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้เทียบ
ระดับการศึกษา เทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์เข้า
สู่หลักสูตรขั้นพื้นฐาน กศน. 
ได้

1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีอาชีพ
 มีงานท า มีรายได้ที่มั่นคง
2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการศึกษา

7.8474 7.8474 7.8474 7.8474 31.3896 2 กศน.กจ. 2,3,4 1,5

แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบุรี

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

12. โครงการเสริมสร้าง
นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี
ส่ิงประดิษฐ์
คนรุ่นใหม่

1. เพื่อสร้างนักศึกษา ให้เป็น
นักคิด นักประดิษฐ์  นักวิจัย 
นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีอาชีวศึกษา
2. เพื่อให้รู้และเข้าใจกระบวน
ทัศน์การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยี
อาชีวศึกษา
3. เพื่อให้น าผลงานส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ของสถานศึกษา  
เข้าร่วมประกวดและคัดเลือก
ผลงานที่ได้มาตรฐาน
4. เพื่อพัฒนาผลงานส่ิงประดิษฐ์
ที่เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาจังหวัด
ให้มีมาตรฐานตามข้อก าหนดของ 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

เชิงปริมาณ 
จ านวนนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
ส่งเข้าประกวด
ไม่ต่ ากว่า 250 ชิ้นงาน
เชิงคุณภาพ
มีนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ เข้า
ร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ระดับ อศจ.
กาญจนบุรีที่มีประสิทธิภาพ
ใช้งานได้ ร้อยละ 100

เชิงปริมาณ 
จ านวนผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ 
ที่ส่งเข้าประกวดในโครงการ
ประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์
ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัด
กาญจนบุรี 
ไม่น้อยกว่า 250 ผลงาน 
เชิงคุณภาพ
1. มีผลงานส่ิงประดิษฐ์ที่ได้
คุณภาพและสามารถใช้งาน
ได้จริงตามวัตถุประสงค์
2. มีนักวิจัยนวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่
มีคุณภาพ 

2.7000 3.1050 3.5707 4.1063 13.482 1 วท.กจ.
วอศ.กจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

13. โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่ม
ผู้เรียนอาชีวศึกษา

1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัน
เรียนและวัยท างานตามความถนัด
และความสนใจ    
2. เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในการเข้าสู่หลักสูตร
อาชีวศึกษา    
3. เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียน
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 ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลาย
และสายอาชีพ

0.6800 1.0000 1.1000 1.2000 3.9800 1 วท.กจ.
วอศ.กจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.
วษท.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

14. โครงการอาชีวอาสาเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต์

1. เพื่อจัดเตรียมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ประจ าศูนย์พร้อมอะไหล่
2. เพื่อจัดเตรียมบุคลากร 
นักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ทักษะ
และประสบการณ์
ด้านการซ่อม    
3. เพื่อเป็นการบริการประชาชนที่
สัญจรช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และ
วันสงกรานต์ ปี 2562  
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ตรวจดูแล ก ากับและ
กวดขันนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับ
การใช้รถจักรยานยนต์และปฏิบัติ
ตามกฏหมายวินัยจราจร

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

0.2000 0.2000 0.2000 0.2000 0.8000 1 วท.กจ.
วก.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

15. โครงการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาสายอาชีพแก่เด็กพิการ
ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

1. เพื่อให้เด็กพิการในเขตจังหวัด
กาญจนบุรีได้รับโอกาสในการฝึก
อบรมวิชาชีพ          
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เด็กพิการในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
เด็กพิการ จ านวน 100 คน  
ได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
1. เด็กพิการที่ได้รับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพสามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้เล้ียงดูตนเองและ
ครอบครัวได้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น   
2. เด็กพิการได้รับโอกาสทาง
การศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ
ที่ตรงตามความต้องการของ
ตนเอง

เชิงปริมาณ
เด็กพิการร้อยละ 100 คน
ของเป้าหมายได้รับการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ
เชิงคุณภาพ
เด็กพิการที่ได้รับการ
ฝึกอบรมจบหลักสูตรอบรม
วิชาชีพ

1.1435 1.2453 1.3453 1.4453 5.1812 1 วช.กจ. 3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

16. โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
วิชาชีพระยะส้ัน

1. ยกระดับคุณภาพประชาชนให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
2. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ในการพัฒนาก าลังคนสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานประกอบการ Growth 
Engine, Thailand 4.0 และ 
Super Clusters
3. เตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาและ
ประชาชนที่มีแนวโน้มจะว่างงาน
หรือต้องการเป็นสาขาอาชีพตาม
ความต้องการตลาดแรงงาน

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 
    

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

2.1600 2.2000 2.3000 2.4000 9.0600 1 วท.กจ.
วอศ.กจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.
วกษ.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

17. โครงการอาชีวะพัฒนา 1. เพื่อช่วยเหลือให้บริการสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
และให้บริการ โรงเรียน วัด ชุมชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
2. เพื่อพัฒนาฝีมือให้ผู้เรียน
อาชีวศึกษาได้พัฒนาฝีมือใน
สภาพการปฏิบัติงานจริง     
3. เพื่อฝึกจิตอาสา การท างาน
ส่วนร่วม  มีจิตเมตตาและเช่วย
เหลือผู้อื่นให้เป็นก าลังที่ส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ

เชิงปริมาณ                
โรงเรียน วัด ชุมชนเขตพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี       
เชิงคุณภาพ             
1. โรงเรียน วัด ชุมชนในเขต
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับ
การซ่อม บ ารุง ปรับปรุง 
ดูแลรักษา
ให้มีสภาพที่ดี
2. ผู้เรียนอาชีวศึกษามี
โอกาสทางการศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติงานจริงและตรงสาขา
วิชาชีพที่เรียน
3. ครู  ผู้เรียน  ชุมชน 
มีส่วนร่วมท าให้เกิดการ
พัฒนาตนเองและจิตส านึกที่
ดีในการอยู่ร่วมกัน

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย
ได้รับการซ่อมบ ารุง ปรับปรุง
 ดูแลรักษาให้มีสภาพดี
เชิงคุณภาพ
ครู ผู้เรียน ชุม มีส่วนร่วมท า
ให้เกิดความพัฒนาตนเอง
และมีจิตส านึกที่ดีในการอยู่
ร่วมกันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อ
ผู้อื่น    

1.5500 2.2500 2.5000 2.2700 8.5700 1 วท.กจ.
วอศ.กจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.
วกษ.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

18. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
แบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส
การสร้างงาน สร้างอาชีพสร้าง
รายได้ประชาชน

1. เพื่อฝึกอบรมวิชาชีพและเพิ่ม
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้
 ความสามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้
2. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น มีผลท าให้ค่า GDP 
ของประเทศอย่างมีนัยยะ

เชิงปริมาณ                   
  อบรมวิชาชีพระยะส้ันให้แก่
เยาวชนนอกระบบการศึกษา
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้มี
ความต้องการพิเศษ ผู้ตกงาน
 ผู้ว่างงงานไม่มีงานท า ผู้
ต้องการพัฒนาอาชีพ 105 คน
เชิงคุณภาพ                    
  เยาวชนนอกระบบ
การศึกษา ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ ผู้มีความต้องการ
พิเศษ ผู้ตกงาน ผู้ว่างงานไม่มี
งานท า ผู้ต้องการพัฒนา
อาชีพ ที่เข้ารับการอบรม
อาชาชีพระยส้ัน มีความรู้
และทักษะด้านวิชาชีพมากขึ้น

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

0.0850 0.1000 0.1500 0.2000 0.5350 1 วอศ.กจ. 3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

19. โครงการพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพื่อชุมชน Fix it Center

1. เพื่อสร้างโอกาส และพัฒนา
อาชีพให้กับประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรี
2. เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษา มี
จิตอาสา สามารถใช้ทักษะด้าน
วิชาชีพให้บริการแก่ชุมชน  สังคม
3. เพื่อช่วยลดรายจ่ายและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

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
ด าเนินการตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชุน Fix it Center 4.0 
และได้รับการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระดับดีขึ้นไป

เชิงปริมาณ
1. ประชาชนร้อยละ 80 
สามารถพัฒนาความรู้และ
น าไปสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
2. ครู นักเรียน นักศึกษา 
1,430 คน สามารถใช้ทักษะ
วิชาชีพให้บริการแก่ชุมชน 
สังคม
3. ประชาชนร้อยละ 80 
สามารถลดรายจ่ายและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

3.2500 3.5000 4.0000 4.5000 15.2500 1 วท.กจ.
วอศ.กจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.
วกษ.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

20. โครงการ สร้างประสบการณ์
อาชีพ (Work  Experience) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

1. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมี
ทรรศนะ  มุมมอง และทักษะด้าน
อาชีพในสถานประกอบการ  
หน่วยงาน  แหล่งงาน  และศูนย์
การเรียนรู้ด้านอาชีพ  โดย
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 
 ทักษะการท างานเบื้องต้น การ
เรียนรู้  และเข้าใจสภาพการ
ท างานในโลกอาชีพจริง     
2.  สร้างความเข้าใจ  สร้าง
ประสบการณ์อาชีพในกับนักเรียน
ในจังหวัดกาญจนบุรี  รวมทั้งภาคี
เครือข่าย  ความร่วมมือต่างๆ 
และสนับสนุนให้นักเรียนเรียน
อย่างมีเป้าหมายตรงตามความถนัด

เชิงปริมาณ               
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปี
ที3่  ในจังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน  8,928  คน         
2. จ านวนกิจกรรมภายใต้
โครงการสร้างประสบการณ์
อาชีพของนักเรียนชั้นใธยม
ศึกษาปีที่ 3 อย่างน้อย  2 
กิจกรรม ในการฝึก
ประสบการณ์อาชีพ
อย่างน้อย  15  วัน           
เชิงคุณภาพ                 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เกิดความตระหนัก  
รับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์
อาชีพ  และน ามาประยุกต์ใช้
ในการด ารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ       
ร้อยละจ านวนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
จังหวัดกาญจนบุรีที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ              
ร้อยละนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เกิดความ
ตระหนัก  รับรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์อาชีพ  และ
น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

0.1860 0.1860 0.1860 0.1860 0.7440 2 ศธจ.กจ. 3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

21. โครงการส่งเสริมให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
และนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 
ท างานหารายได้ช่วงปิดภาคเรียน
ฤดูร้อน

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
ห่างไกลยาเสพติด  สามารถ
ท างานมีรายได้เพื่อเป็น
ทุนการศึกษาและช่วยแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง
2. เพื่อฝึกความรับผิดชอบ การมี
วินัย และการตรงต่อเวลาของ
นักเรียนนักศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้
ความรู้ความสามารถประกอบกับ
การท างานอย่างเต็มศักยภาพเกิด
องค์ความรู้จากประสบการณ์จริง
จากการท างาน  มีพฤติกรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ให้นักเรียน ม.ปลายและ
นักศึกษาระดับชั้นปวช. 
ท างาน 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
ร้อยละจ านวนของนักเรียน
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 5.9282 2 ศธจ.กจ. 3 4

22. โครงการจัดงานวันครู เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์ สร้าง
ขวัญและก าลังใจผู้ประกอบ
วิชาชีพครู

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  900 คน

1.ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

0.0971 0.0971 0.0971 0.0971 0.3884 2 ศธจ.กจ. 3 3

107



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

23. โครงการพัฒนาวิชาชีพเพื่อ
รองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพาณิชย์

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

เชิงปริมาณ
จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช.2 
และ ปวส.3 เข้าร่วมโครงการ
  จ านวน 200 คน
เชิงคุณภาพ                 
นักศึกษาระดับ ปวช.2 และ 
ปวส.3 เกิดแนวคิดและเพิ่ม
ทักษะเพื่อน ามาสร้าง
นวัตกรรมใหม่รองรับ
ตลาดแรงงานอุตสาหกรรม
และการพาณิชย์

เชิงปริมาณ
ร้อยละ  90  จ านวนผู้เรียน
ระดับ ปวช.2 และ ปวส.3  
เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ                 
 ร้อยละ  90  จ านวนผู้เรียน
ระดับ ปวช.2 และ ปวส.3  
เกิดแนวคิดและเพิ่มทักษะ
เพื่อน ามาสร้างนวัตกรรม
ใหม่รองรับตลาดแรงงาน
อุตสาหกรรมและการพาณิชย์

0.2192 0.5000 0.5000 0.5000 1.7192 2 ศธจ.กจ. 3 2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

24. โครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามแผนการพัฒนาตนเอง 
(ID PLAN)
     1) ประชุมจัดท า ID PLAN 
ส าหรับการพัฒนาในปี 
2562-2565
     2) การฝึกอบรมพัฒนา
พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาม
แผนการพัฒนาตนเอง
(ID PLAN)

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) 
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามความต้องการที่
แท้จริงตามบริบทการท างานของ
แต่ละคน
2. เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามแผนการพัฒนา
ตนเอง (ID PLAN)
3. เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มี
สมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้
เหมาะสมอย่างมืออาชีพ

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
 จ านวนปีละ 1,000 คน 
ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มี
ความรู้จากการพัฒนาตนเอง
ตามความต้องการที่แท้จริง
และสามารถน าความรู้
ประสบการณ์ไปปรับใช้กับ
งานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 1,000 คน
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้จากการ
พัฒนาตนเองและสามารถ
น าความรู้ประสบการณ์ไป
ปรับใช้กับงานในหน้าที่

3.1720 3.1720 3.1720 3.1720 12.6880 1 สพป.กจ. 1-4
 และ สพม.8

3 3

25. โครงการเร่งประสิทธิภาพ
การสอนและจัดหาบุคลากร
สนับสนุนครูอาชีวศึกษา

1. เพื่อเร่งประสิทธิภาพการสอน
ครูอาชีวศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
 2. เพื่อลดภาระงานของครูผู้สอน
ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนในระดับอาชีวะทุก
คนปฏิบัติหน้าที่สอนได้อย่าง
ประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตาม
เกณฑ์ประเมินส าเร็จครบ
จ านวน ตามวัตถุประสงค์

 เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
ในระดับอาชีวะปฏิบัติการ
สอนตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด
 เชิงคุณภาพ
 บุคลากรท าหน้าที่มีความรู้ 
ความเข้าใจและปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

0.9216 0.9216 0.9216 0.9216 3.6864 1 วอศ.กจ.
วช.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

26. โครงการฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น 
    1) ฝึกอบรม ผู้ก ากับลูกเสือ
ส ารอง
    2) ฝึกอบรม ผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญ 
    3) ฝึกอบรม ผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ 
   4) ฝึกอบรม ผู้ก ากับลูกเสือ
วิสามัญ

1. ฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย 
วัตถุประสงค์และวิธีการในการ
ฝึกอบรมเยาวชนตามแนวทางของ
ส านักงานลูกเสือโลก เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
2. เพื่อให้ผู้ก ากับลูกเสือสามารถ
วางแผนด าเนินการฝึกอบรม
ลูกเสือตามแนวการฝึกอบรมแบบ
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้ก ากับลูกเสือสามารถ
ท าหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือใน
กลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
พัฒนาตนเองด้านลูกเสือเพื่อขอรับ
เคร่ืองหมายทางลูกเสือที่สูงขึ้น

เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ก ากับลูกเสือส ารอง 
ขั้นความรู้เบื้องต้น 200 คน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น  200 คน
3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ    
ขั้นความรู้เบื้องต้น  200 คน 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้
ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น  200 คน 
เชิงคุณภาพ          
ผู้ผ่านฝึกอบรมน าทักษะ 
ความรู้ ความสามารถไปจัด
กิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนา
เยาวชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
บริหารงานลูกเสือใน
หน่วยงานได้อย่างมีคุณภาพ

เชิงประมาณ      
ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกหน่วยงาน
การศึกษาผ่านการฝึกอบรม
ผู้ก ากับลูกเสือ             
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกหน่วยงาน
การศึกษาผ่านการฝึกอบรม
ผู้ก ากับลูกเสือมีวุฒิทาง
ลูกเสือทุกคน

4.6624 4.6624 4.6624 4.6624 18.6496 2 ศธจ.กจ. 1,3 1

110



แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

27.โครงการการวิจัยและพัฒนา
เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่าง
สร้างสรรค์และยั่งยืน
    วิจัยและพัฒนาเร่ือง การ
พัฒนารูปแบบหลักสูตรอบรมครู
โดยใช้ Active Learning เป็น
ฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน
เอกชน
  

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาด้าน
การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการ
ศึกษาในการท าวิจัยและสนับสนุน
ทุนวิจัย  โดยประมาณการวิจัย
เร่ืองละ  300,000.00 บาท 
(พิจารณาโดยคณะกรรมการใน
การคัดเลือกผู้วิจัยเพื่อมอบทุน)
3. ติดตามผลการวิจัยด้านการ
พัฒนาการศึกษาของบุคลากรทาง
การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
มีผลงานวิจัยและพัฒนาด้าน
การศึกษาอย่างน้อย 1 เร่ือง/
ปีการศึกษา ดังนี้
     วิจัยและพัฒนาเร่ือง 
การพัฒนารูปแบบหลักสูตร
อบรมครูโดยใช้ Active 
Learning เป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ส าหรับนักเรียน
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

0.8060 0.8060 0.8060 0.8060 3.2240 2 ศธจ.กจ. 4 2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

28. โครงการการสอบคัดเลือก
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
    1) สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย
    2) สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์
    3) สอบคัดเลือกผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหาร
สถานศึกษา
    4) สอบคัดเลือกบุคลากร 
38 ค (2)
    5) การย้ายหรือเปล่ียน
ต าแหน่ง หรือเล่ือนและแต่งต้ัง

1. เพื่อด าเนินการสรรหา และ
บรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา
 รองผู้บริหารสถานศึกษาให้
เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก.ค.ศ. ก าหนด
2. เพื่อให้มีบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

เชิงปริมาณ
1. ด าเนินการคัดเลือก
ผู้บริหารสถานศึกษา รอง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และบุคคลเพื่อ
บรรจุและแต่งต้ังเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
2. ด าเนินการย้ายหรือ
เปล่ียนต าแหน่งหรือเล่ือน
และแต่งต้ังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่
สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก.ค.ศ. ก าหนด
เชิงคุณภาพ 
สามารถบริหารอัตราก าลังให้
มีความเหมาะสมกับสภาพ 
ของสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 50 ของผู้เข้ารับการ
คัดเลือกได้ขึ้นบัญชี
สอบแข่งขัน
เชิงคุณภาพ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมี
ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง และ
หน่วยงานมีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ
ส่งเสริมต่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

0.3480 0.3480 0.3480 0.3480 1.3920 2 ศธจ.กจ. 6 6
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง

29. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
และสร้างขวัญก าลังใจและยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
    1) การคัดเลือกและสรรหาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้รับรางวัลต่างๆ ระดับภาค 
และระดับชาติ  ปีการศึกษา 2562
    2) การจัดประชุมการจัดการ
ความรู้ การพัฒนาทักษะ 
กระบวนการคิด กิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการถอด
ประสบการณ์ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา       
       
    3) พิธียกย่องเชิดชูเกียรติครู
บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าปี 2562  จ านวน   
      20,000 บาท
    4) การรับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่า
ชั้นสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจ าป2ี560–
2562

 1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจด้านการบริหารจัดการ และ
การจัดการศึกษา เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
ได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
บริหารจัดการ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
 3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็น
ที่ประจักษ์และเพื่อเป็น
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
และเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 
5. เพื่อเผยแพร่ผลงานดีเด่นเป็น
แบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา

เชิงปริมาณ
1. มีผลงานดีเด่น ระดับภาค 
และระดับชาติ จ านวน 3 
โครงการ และเผยแพร่เพื่อ
เป็นแบบอย่าง
2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 80 คนได้รับการ
จัดการความรู้ พัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด แลกเปล่ียน
เรียนรู้และประสบการณ์
เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียนและ
องค์กร
2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่

เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้พัฒนา
คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ สู่กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้
เสนอผลงานเข้ารับการ
คัดเลือก 
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คิดค้นและ
น านวัตกรรมไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนจน
ประสบผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 5 ของผู้เสนอผลงาน เพื่อ
ขอรับรางวัลที่ผ่านเกณฑ์
การคัดเลือก และเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน

0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 2.0000 2 ศธจ.กจ. 3 3
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

30. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน
   1) ค่าหนังสือเรียน
   2) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
   3) ค่าจัดการเรียนการสอน
   4) ผู้ไม่รู้หนังสือ

1. เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ให้กับผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พลาดโอกาส และผู้ขาดโอกาส
ทางการศึกษา
2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน โดยมี กศน.ต าบล ศูนย์การ
เรียนชุมชน และแหล่งการเรียนรู้
อ่ืนในชุมชนเป็นกลไกในการ
จัดการเรียนรู้
3. เพ่ือขยายโอกาสและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และเจต
คติท่ีดีต่อการศึกษาตลอดชีวิต

เชิงปริมาณ  
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กศน.
อ าเภอทุกอ าเภอ  ในสังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาญจนบุรี 6,114 คน 
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จ านวน 163 คน 
จ านวน 2 ภาคเรียน
เชิงคุณภาพ 
ผู้เรียน/ผู้รับบริการท่ีสนใจ มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถ
น าความรู้พ้ืนฐาน
ท่ีได้รับ ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงข้ึน

1.ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พลาด
โอกาสและผู้ขาดโอกาสทาง
การศึกษา และประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตท่ีดี  เป็นคนเก่ง ดี
มีความสุข  ใฝ่หาความรู้
อย่างต่อเน่ือง อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  และ
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
พัฒนาตนเอง  และศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงข้ึน

50.8040 50.8040 50.8040 50.8040 203.2160 2 กศน.กจ. 3 1

แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบุรี

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (6) สอดคล้อง
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

31. โครงการผลผลิตที่ 5 : 
ผู้รับบริการการศึกษาตามอธัยาศัย
   1) กจิกรรมหลักจดัสร้างแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับต าบล
.     - จดัซ้ือหนังสือพิมพ/์ส่ือ ส าหรับ
 กศน.ต าบล
      - ค่าหนังสือ ส่ือ กศน.ต าบล
สร้างใหม ่10 แห่ง
      - ค่าจดักจิกรรม กศน.ต าบล
สร้างใหม ่10 แห่ง
      - ค่าสาธารณูปโภค กศน.ต าบล
สร้างใหม ่10 แห่ง
  2) กจิกรรมหลักจดัการศึกษาตาม
อธัยาศัย
     - งบบริหาร

1. จดักจิกรรมในแหล่งการเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาการจดัการศึกษาตาม
อธัยาศัย สนับสนุนส่ือแก่
หน่วยงานและแหล่งความรู้ต่างๆ
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานเครือขา่ย
จดัการศึกษาตามอธัยาศัย
4. ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนา
กลุ่มต่างๆ ตามความต้องการ 
และความสนใจ

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

เพื่อตอบสนองความต้องการ
การเรียนรู้ตามความสนใจ 
ความถนัด และศักยภาพ
ของแต่ละบุคคลให้สามารถ
ศึกษาได้อยา่งต่อเนื่อง

1.9400 1.9400 1.9400 1.9400 7.7600 2 กศน.กจ. 3,4 1,5

32. โครงการจดัหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ
    1)  หลักสูตร 70 ชั่วโมง

เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายกุลุ่มติด
เตียงและติดบ้าน  ในลักษณะ
บูรณาการความร่วมมอืกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง โดยใช้
หลักสูตรของกรมอามยั กระทรวง
สาธารณสุข
 ใน 2 หลักสูตรคือ 
1. หลักสูตรการดูแลผุ้สูงอายุ
 70 ชั่วโมง
2. หลักสูตรการดูแลผุ้สูงอายุ
 420 ชั่วโมง

ประชาชนที่เขา้เกณฑ์ผู้สูงอายุ
 (60ปีขึ้นไป)

ร้อยละของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ที่เขา้รับการพัฒนามคีวมรู้ 
ทักษะ ตามหลักสูตรและ
เห็นความส าคัญของการ
ดูแลผู้สูงอายุ

0.0500 0.0500 0.0500 0.0500 0.2000 2 กศน.กจ. 3,4 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

33. โครงการส่งเสริมการจดัการ
ศึกษาระดับปฐมวยั
  1) จดัท าหลักสูตรอบรมพ่อแม่
ผู้ปกครองและอบรมครูผู้สอน
ปฐมวยั
  2) จดัอบรมศึกษานิเทศกแ์ละ
ครู อบรมขยายผลครูผู้สอน นิเทศ
ติดตามผล

1. ส่งเสริมครูปฐมวยัให้มคีวามรู้
ความสามารถในการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกบัการ
พัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน
2. ส่งเสริมให้โรงเรียนศูนยต้์นแบบ
เครือขา่ยปฐมวยัมคีวามเขม้แขง็
ในการพัฒนา พ่อแม ่ผู้ปกครอง
ให้มคีวามรู้ความเขา้ใจการอบรม
เล้ียงดูที่ถกูต้อง
3. เพื่อประเมนิพัฒนาการเด็ก
ปฐมวยัและโรงเรียนศูนยป์ฐมวยั
ต้นแบบ/เครือขา่ย
4. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนปฐมวยัใน
โรงเรียนน าร่องโครงการบ้าน
นักวทิยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
5. เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวยัมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนปฐมวยัร้อยละ 
100 ไดรับการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
2. พ่อแมผู้่ปกครองเด็ก
ปฐมวยั ร้อยละ 80 ได้รับ
การพัฒนาให้มคีวามรู้ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการอบรมเล้ียงดู
เขิงคุณภาพ
1. โรงเรียนที่เปิดสอนระดับ
ปฐมวยัทุกโรงเรียนมคุีณภาพ
ในการจดัการศึกษาปฐมวยั
2. เด็กปฐมวยัมคีวามรู้ 
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน
ปฐมวยัจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้ปฐมวยัตามหลักสูตร
2. ร้อยละ 80 ของพ่อแม ่
ผู้ปกครองความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการอบรมเล้ียงดูที่
ถกูต้อง
3. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่เขา้ร่วม
โครงการได้รับการเตรียม
ความพร้อมและการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนปฐมวยัมี
พัฒนาการเหมาะสมตามวยั
2. เด็กปฐมวยัมคีวามรู้ 
ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

2.0600 2.0600 2.0600 2.0600 8.2400 1 สพป.กจ 1-4 3,4 5
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

33. โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็
ระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียนแบบ
ยั่งยนื                     
   1) การประชมุผู้บริหารโรงเรียน 
ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนวของโรงเรียน
ในสังกดั 
  2) การออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

1. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู
แนะแนว ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งได้ร่วมมอืกนั
พัฒนาความเขม็แขง็ระบบการ
ดูแลชว่ยเหลือนักเรียน ได้อยา่ง
เป็นรูปธรรม
2. เพื่อส่งเสริมและให้การ
สนับสนุนการออกเยี่ยมบ้าน
นักเรียนและชว่ยเหลือนักเรียน
ขาดแคลน
3. เพื่อแกไ้ขปัญหาแกไ้ขปัญหา
เด็กตกหล่น/การออกกลางคัน

เชิงปริมาณ    
1. จ านวนนักเรียนที่ได้รับ
การดูแลชว่ยเหล่ือ
2. ทุกโรงเรียนมรีะบบดูแล
ชว่ยเหลือนักเรียนที่เขม็แขง็

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของการออกเยี่ยม
บ้านนักเรียนในโรงเรียนทุก
เครือขา่ย    
2. ร้อยละของเด็กออก
กลางคันลดลง  
เชิงคุณภาพ
1. ทุกโรงเรียนในสังกดัมี
ระบบการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนที่เขม้แขง็
2. ร้อยละ 75 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาน า
ความรู้ไปประยกุต์ใชเ้พื่อ
แกไ้ขปัญหาเด็กตกหล่น/
เด็กที่มแีนวโน้มออกกลางคัน

0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 2.8000 1 สพป.กจ. 1-4
 สพม.8

4 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

34. โครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกมุารี

1.เพื่อจดัทุนการศึกษาให้นักเรียน
นักศึกษาที่อยู่ถิ่นห่างไกลและ
อตัราการเรียน
ต่อต่ าได้มโีอกาสศึกษาต่อระดับ
มธัมศึกษาตอนปลายจนจบระดับ
ปริญญาตรี  
2.เพื่อส่งเสริมให้รับทุนการศึกษา
กบัไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมลิ าเนา
ของตนเองหลังส าเร็จการศึกษา    
3.เพื่อปลูกฝังนักเรียน นักศึกษาที่
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้เห็นคุณค่า
การศึกษามคีวามส านึกในความ
เป็นคนไทยรักถิ่นฐานรักประเทศ
และรักการปกครองระบบ
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมขุ

เชิงปริมาณ               
นักเรียนระดัประกาศนียบัตร
วชิาชพี ปวช.1 จ านวน1 คน
เชิงคุณภาพ          
นักเรียนได้รับทุนการศึกษา
เพื่อศึกษาต่อจนจบระดับ
ปริญญาตรี

เชิงปริมาณ                
ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับ
ทุนการศึกษาสามารถเรียน
จบระดับปริญญาตรี  
เชิงคุณภาพ                
นักเรียนที่ได้รับทุน
การศึกษาเรียน
จบระดับปริญญาตรี

0.0800 0.0900 0.1000 0.1100 0.3800 1 วอศ.กจ.  
วท.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

36. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชวีติ 
(อาชวีสัญจร)

1.เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนา
อาชพีให้กบัประชาชนในจงัหวดั
กาญจนบุรี            
2. เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษามี
จติอาสา สามารถใชท้ักษะด้าน
วชิาชพีให้บริการแกช่มุชน สังคม.

เชิงปริมาณ  
1. จดักจิกรรมให้บริการ
ฝึกวชิาชพี 13 คร้ัง
ในพื้นที่ 13 อ าเภอ    
2. ให้บริการฝึกวชิาชพี 
จ านวน 18 อาชพีต่อคร้ัง    
3. ครู นักเรียน นักศึกษา
มจีติอาสาสามารถใชท้ักษะ
ด้านวชิาชพีให้บริการแก่
ชมุชน สังคม 2,340 คน     
4.ประชาชนใน 13 อ าเภอ 
4,680 คน     
เชิงคุณภาพ 
1. ประชาชนได้รับการฝึก
อาชพีและสามารถน าความรู้
ไปประกอบอาชพีได้   
2. ครู นักเรียน นักศึกษา 
สามารถพัฒนาและถา่ยทอด
ความรู้และบริการวชิาชพีต่อ
ชมุชน

เชิงปริมาณ
 ร้อยละ 80 ของจ านวน 
เป้าหมายที่สามารถน า
ความรู้ไปใชใ้นการประกอบ
อาชพี ครูและนักเรียนมจีติ
อาสาสามารถใชท้ักษะด้าน
วชิาชพีให้บริการแกช่มุชน
และสังคม            
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนได้รับการฝึก
อาชพีสามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชพีได้ ครูและ
นักเรียน นักศึกษา สามารถ
พัฒนาและถา่ยทอดความรู้
และบริการวชิาชพีต่อชมุชน

4.4250 5.0880 5.8521 6.7300 22.0951 1 วท.กจ.    
วอศ.กจ.   
วช.กจ.   
วก.กจ.   
วก.พท.  
วษท.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

37. โครงการลดปัญหาการออก
กลางคันของผู้เรียนอาชวีศึกษา

1. เพื่อเพิ่มปริมาณของผู้เรียน
อาชวีศึกษา ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรณที่ 2 โดย
การลดปัญหาการออกกลางคัน
ของผู้เรียน                         2. 
เพื่อให้สนับสนุนการเพิ่มก าลังคน
ในระดับกลางเขา้สู่สถาน
ประกอบการ  ภาคอตุสาหกรรม
และบริการการพัฒนาเศรษฐกจิได้
อยา่งทั่วถงึ

เชิงปริมาณ 
รายงานผลการศึกษาสภาพ
ปัจจบุัน  ปัญหา แนว
ทางการแกไ้ข  โดยลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียน
สถานศึกษาในสังกดั
อาชวีศึกษาร้อยละ  10
ของปีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ สถานศึกษามี
กระบวนการแกไ้ขปัญหาการ
ออกกลางคันของผู้เรียนอยา่ง
มส่ีวนร่วมกบัผู้ปกครองชมุชน
  ท้องถิ่น  และสถาน
ประกอบการอยา่งเป็น
รูปธรรมครูที่ปรึกษาจดัท า
รายงานการศึกษาสภาพ
ปัจจบุัน  ปัญหาและแนว
ทางการแกไ้ขปัญหา การ
ออกกลางคันของผู้เรียนที่
สอดคล้องกบับริบท

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 10 ของจ านวน
เป้าหมายลดปัญหาการออก
กลาง . ครูที่ปรึกษาสามารถ
เขา้ถงึการดูแลการจดั
การศึกษาอยา่งทั่วถงึและมี
คุณภาพของนักเรียน 
นักศึกษา 
เชิงคุณภาพ   
ร่วมกนัสร้างเครือขา่ยการ
มส่ีวนร่วมของครูที่ปรึกษา
และนักเรียน นักศึกษา ครูที่
ปรึกษาสังกดัอาชวีศึกษา
จงัหวดักาญจนบุรีมคีวาม
ร่ววมมอืให้ความรู้ด้านการ
เรียน กฏเกณฑ์ ระเบียบ 
คุณธรรม จริยธรรม

1.1733 1.1733 1.1733 1.1733 4.6932 1 วท.กจ.     
วอศ.กจ.    
 วช.กจ.     
วก.กจ.  
วกษ.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

38. โครงการอาชาบ าบัดเพื่อกระตุ้น
พัฒนาการบุคคลออทิสติกจงัหวดั
กาญจนบุรี 

1. เพื่อการพัฒนาบุคคลออทิสติก
ทางด้านสังคม ให้มพีัฒนาการที่ดี
2. เพื่อพัฒนาทางสังคมเพิ่มโอกาส
ให้ครอบครัวเด็กออทิสติกเขา้ถงึ
การให้บริการอาชาบ าบัด
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการแกไ้ข
ปัญหาบุคคลออทิสติก ได้อยา่ง
ต่อเนื่องและยั่งยนื และพัฒนา
ศูนยฝึ์กขี่มา้ให้เป็นศูนยก์ลางการ
พัฒนาบุคคลออทิสติกในระดับ
จงัหวดั และภูมภิาค 
4. เพื่อเสริมสร้างการมส่ีวนร่วม
และการท างานร่วมกนัของทุก
ภาคส่วนในจงัหวดักาญจนบุรี

บุคคลออทิสติกที่ผ่านการ
คัดเลือกจากชมรมผู้ปกครอง
บุคคลออทิสติกจงัหวดั
กาญจนบุรี รุ่นละ 10 คน 
ปีละ 4 รุ่น

เชิงปริมาณ 
บันทึกขอ้มลูรายชื่อผู้เขา้ร่วม
โครงการในแต่ละคร้ังโดยใช้
แบบบันทึกการลงทะเบียน
ผู้เขา้ร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ
 ท าการประเมนิพัฒนาการ
ของบุคคลออทิสติกที่เขา้ร่วม
โครงการโดยใชแ้บบ
ประเมนิพัฒนาการ

0.4000   0.4000   0.4000   0.4000   1.6000    1 ศกศ.กจ. 4 3

39.โครงการธาราบ าบัดเพื่อกระตุ้น
พัฒนาการเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการแกไ้ข
ปัญหาบุคคลที่มคีวามบกพร่อง 
2. เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทาง
ร่างกายและกระตุ้นพัฒนาการของ
เด็กที่มคีวามบกพร่องทางด้าน
ร่างกาย
3. เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกนั
ของทุกภาคส่วนในจงัหวดั
กาญจนบุรี
4. เพื่อพัฒนาทางสังคมเพิ่มโอกาส
ให้ครอบครัวเด็กที่มคีวามต้องการ
พิเศษเขา้ถงึการให้บริการธารา
บ าบัด

เด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ
จ านวน 10 คนต่อ 1รุ่น (4รุ่น)

เชิงปริมาณ 
ผู้เขา้ร่วมโครงการร้อยละ90
ขึ้นไป โดยใชแ้บบบันทึกการ
ลงทะเบียนผู้เขา้ร่วมโครงการ
 เชิงคุณภาพ 
ผู้เขา้ร่วมโครงการมี
พัฒนาการดีขึ้นร้อยละ 80 
ขึ้นไป โดยใชแ้บบประเมนิ
พัฒนาการ

0.1000   0.1000   0.1000   0.1000   0.4000    1 ศกศ.กจ. 4 3
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

40. โครงการติดตาม ดูแล และเพิ่ม
โอกาสการเขา้ถงึการศึกษาของเด็ก
ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหล่นนรูปแบบที่เหมาะสม

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาทางเลือกในโรงเรียน  
2. พัฒนารูปแบบความร่วมมอื
ระหวา่งเครือขา่ยทางการศึกษาใน
ชมุชน     
3. ลดอตัราการออกกลางคันใน
กลุ่มเด็กด้อยโอกาสทุกประเภท  
4. เพื่อให้ประชากรวยัเรียนใน
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้รับ
การศึกษาภาคบังคับอยา่งทั่วถงึ  
เสมอภาคและมคุีณภาพ

เชิงปริมาณ              
1.ประชากรวยัเรียนในเกณฑ์
ภาคบังคับได้รับการศึกษา
ภาคบังคับทุกรูปแบบ 100 %
2. โรงเรียนมรูีปแบบและการ
จดัการศึกษาทางเลือกได้ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 
เชิงคุณภาพ               
ประชากรวยัเรียนได้รับสิทธิ
และโอกาสทางการศึกษา
อยา่งทั่วถงึ  เสมอภาคและมี
คุณภาพ

เชิงปริมาณ 
1.ร้อยละของเด็กออก
กลางคันที่ได้รับการ
ศึกษาในทุกรูปแบบ      
2. ร้อยละของเด็กด้อย
โอกาสที่ไมส่ามารถเรียน   
ในระบบ  ได้รับการศึกษา  ที่
เหมาะสม                  
เชิงคุณภาพ                
ร้อยละเด็กออกกลางคันและ
เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาตามศักยภาพ
อยา่งสม่ าเสมอและทั่วถงึ

0.1080 0.1080 0.1080 0.1080 0.4320 2 ศธจ.กจ. 4 5
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

41. โครงการ พัฒนานวตักรรมการ
บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก
   1) ประชมุชี้แจง 
   2) สถานศึกษาขนาดเล็กเขยีน
โครงการเพื่อของบประมาณ
   3) นิเทศ ติดตามการพัฒนาการ
บริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก
   4) สถานศึกษาขนาดเล็กน าเสนอ
ผลงาน
  5) รายงานผล

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนานวตักรรมการบริหาร
จดัการโรงเรียนขนาดเล็ก
2. เพื่อวจิยัและพัฒนานวตักรรม
การการบริหารจดัการโรงเรียน
ขนาดเล็ก

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก 
ได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
นวตักรรมการบริหารจดัการ
โรงเรียนขนาดเล็ก
2 นักเรียน  ได้รับการพัฒนา
จากนวตักรรมการบริหาร
จดัการ 
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาขนาดเล็ก 
ได้รับการสนับสนุนการ
พัฒนานวตักรรมฯ
2. นักเรียน  มผีลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

เชิงปริมาณ       
1. ร้อยละของสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่บริหารจดัการได้
อยา่งมคุีณภาพและ
ประสิทธภิาพ
ไมต่่ ากวา่ร้อยละ 80
2. ร้อยละของสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่บริหารจดัการได้
อยา่งมคุีณภาพและ
ประสิทธภิาพ

5.0869 5.0869 5.0869 5.0869 20.3476 2 ศธจ.กจ. 3 2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

42. โครงการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษากลุ่มโรงเรียน
พระปริยติัธรรม
   1) กจิกรรมหลัก พัฒนาผู้บริหาร
และครู
   2) จดัระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา
   3) พัฒนาระบบบริหารจดั
การศึกษาของโรงเรียน
   4) พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
   5) นิเทศ ติดตาม ประเมนิผล

เพื่อพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน
ให้เขม้แขง็และมมีาตรฐาน เป็น
โรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยนื

ระบบการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยติัธรรมแผนกสามญั
ศึกษามคุีณภาพมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของ
สังคม

1. ร้อยละของโรงเรียน
ที่มรีะบบการติดตาม
ประเมนิผลการด าเนินงาน
การจดัการศึกษาที่มี
ประสิทธภิาพ
2. ร้อยละของโรงเรียนที่ได้
มาตรฐานในการบริหารตาม
แผน
3. ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการประกนั
คุณภาพการศึกษา
4. ร้อยละของผู้เรียนมี
สมรรถนะผ่านเกณฑ์
มาตรฐานแห่งการมภีูมรู้ิภูมิ
ธรรมที่สมบูรณ์

1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 4.3444 3 พศ.กจ. 4 5
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

43. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบ DLTV/DLIT

1. เพื่อให้ครูพัฒนาทักษะการ
จดัการเรียนรู้ด้วยระบบ 
DLTV/DLIT ให้สูงขึ้น
2. เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ยกยอ่งเชดิชเูกยีรติของครูได้อยา่ง
ทั่วถงึ

เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ได้เรียนรู้ด้วย
ระบบ DLTV/DLIT จ านวน 
448 แห่ง
2. ครู จดัการเรียนรู้ด้วย
ระบบ DLTV/DLIT จ านวน 
448 แห่ง
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของนักเรียนใน
สังกดั ได้เรียนรู้ด้วยระบบ 
DLTV/DLIT
2. ร้อยละของครูในสังกดั  
จดัการเรียนรู้ด้วย
ระบบ DLTV/DLIT 

เชิงปริมาณ
 1.ร้อยละ 80 ของครูได้รับ
การพัฒนาทักษะการจดัการ
เรียนรู้ด้วยระบบ DLTV/DLIT
 2.ร้อยละ 80 ของครูที่ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้และยก
ยอ่งเชดิชเูกยีรต์ิ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ  3  ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่และโรงเรียน
มธัยมศึกษา มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

2.3680 2.3680 2.3680 2.3680 9.4720 1 สพม.8 4 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

44. โครงการ.พัฒนาการเรียนรู้      
เชงิบูรณาการด้วยสะเต็มศึกษา     
(STEM Education)

 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้
สามารถจดัการเรียนการสอนโดย
ใชส้ะเต็มศึกษา
 2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น
  3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง

 เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอน 450 แห่ง ได้รับ
การพัฒนาสะเต็มศึกษา
2. นักเรียน  450 แห่ง ได้รับ
การเรียนรู้เชงิบูรณาการด้วย
สะเต็มศึกษา  
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกดัมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 โดยเฉพาะสาระหลัก
2. ครูผู้สอนในสาระหลักมี
แนวทางการจดัการเรียนรู้ที่
เน้นสะเต็มศึกษา
3. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามแนวทางของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 85 ของครูได้รับ
การพัฒนาสะเต็มศึกษา 
2. ร้อยละ 70 ของนักเรียน
ได้เรียนรู้ด้วยแนวทางของสะ
เต็มศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น       
ร้อยละ 3 ในสาระหลัก
สูงขึ้นตามล าดับ

1.7980 1.7980 1.7980 1.7980 7.1920 1 สพม.8 4 2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

45. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาด้านวทิยาศาสตร์            
  1) โครงการพัฒนาเครือขา่ยศูนย์
วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
      1.1) กจิกรรมวทิยาศาสตร์
เคล่ือนที่  
     1.2) กจิกรรมส่งเสริม สนับสนุน
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
     1.3) กจิกรรมสนับสนุนโครงการ
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 
     1.4) กจิกรรมเสริมประสบการณ์
แกผู้่สูงอาย ุ  
     1.5) กจิกรรมเรียนรู้ผ่านส่ือ
มลัติมเีดียร์




1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อมในรูปแบบที่
หลากหลาย
2. เพื่อส่งเสริมโอกาสเรียนรู้
วทิยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน
ตามหลักสูตรในโรงเรียนและ
สถาบันการศึกษาทั่วไป
3. เพื่อประชาสัมพันธภ์ารกจิ
และการให้บริการในรูปแบบ
ต่างๆของศูนยว์ทิยาศาสตร์
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




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




1.05




1.26




1.512




1.8144




5.6364




2




ศว.กาญจนบุรี




3




5

  2) โครงการระบบประกนัคุณภาพ
ภายใน       
     2.1) กจิกรรมเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
    2.2) กจิกรรมห้องสมดุยิ้มสวย 
    2.3) กจิกรรมประชมุ
คณะกรรมการสถานศึกษา

  เพื่อพัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา

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

1. ร้อยละ 80  ของบุคลากร
มคีวามพึงพอใจในการจดั
การศึกษา
2. สถานศึกษามรีะบบ
งานประกนัที่มคุีณภาพ
ชดัเจนและมปีระสิทธภิาพ

1.1600 1.3920 1.6704 2.0050 6.2274 2 ศว.กาญจนบุรี 3 5
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

  3) โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจติ
วทิยาศาสตร์    
     3.1) กจิกรรมสร้างเยาวชน 
เยาวชนสร้างชาติ
     3.2) กจิกรรมสร้างระบบคิด 
ปลูกจติวทิยาศาสตร์    
    3.3) คืนความสุขให้เธอ....เยาวชน
ภาคฤดูภาคฤดูร้อน
    3.4) กจิกรรมสนุกวทิย ์Kides 
ยามเยน็
    3.5) กจิกรรมอบรมเชงิปฏิบัติการ
       3.5.1) โครงงานวทิยาศาสตร์
       3.5.2) การแสดงทาง
วทิยาศาสตร์
       3.5.3) สะเต็มศึกษา

1. เพื่อพัฒนาครู และผู้เรีย
ให้มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
กระบวนการวทิยาศาสตร์
2. เพื่อปลูกฝังกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์ และ
สร้างทัศนคติต่อการเรียน
วทิยาศาสตร์
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท า
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. ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม
ร้อยละ 80มคีวามรู้ และ
เกดิทักษะกระบวนการ
ทางวทิยาศาสตร์
2. ร้อยละ 80 มคีวาม
พึงพอใจในการเขา้ร่วม
กจิกรรม

1.4300 1.7160 2.0600 2.4720 7.6780 2 ศว.กาญจนบุรี 3 5

   4) โครงการ พัฒนาหลักสูตร
กจิกรรมด้านวทิยาศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
ส่ิงแวดล้อม
   4.1) กจิกรรมกจิกรรมพัฒนา
หลักสูตรค่ายวทิยาศาสตร์ ดารา
ศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดล้อม
   4.2) กจิกรรมพลังงานเพื่อชวีติ
   4.3) กจิกรรมพัฒนาหลักตูร
สะเต็มศึกษา

เพื่อพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
การจดักจิกรรมการเรียนรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์ ดาราศาสตร์
เทคโนโลย ีพลังงานและ
ให้มปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้รับริการ

บุคลากร ศว.กาญจนบุรี
จ านวน 20 คน

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจ
ในการเขา้ร่วมกจิกรรม
2. จ านวนหลักสูตรในการ
จดักจิกรรมการเรียนรู้ด้าน
วทิยาศาสตร์ 
3. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการเกดิทักษะ 
กระบวนการทางด้าน 
วทิยาศาสตร์

0.4400 0.5280 0.6336 0.7602 2.3618 2 ศว.กาญจนบุรี 3 5
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

   5) โครงการ ส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากร    
     5.1) กจิกรรมพัฒนาบุคลากร
ด้านวทิยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม
    5.2) กจิกรรมพัฒนาบุคลากรด้าน
การส่ือสารภาษาองักฤษและภาษา
อาเซียน  
    5.3)  กจิกรรมวทิยาศาสตร์เพื่อ
สุขภาพ...สร้างความสุขให้เธอ

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในด้านความรู้ ทักษะ
การปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
2. เพื่อส่งเสริมให้เกดิความรัก 
ความสามคัคีของบุคลากร
ในสถานศึกษา

 บุคลากร ศว.กาญจนบุรี
จ านวน 20 คน

ผู้ร้อยละ 80 ของบุคลากร 
มกีารน าความรู้ไปปรับ
ใชใ้นการปฏิบัติงาน 
ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

0.8800 1.0560 1.2672 1.5206 4.7238 2 ศว.กาญจนบุรี 3 5

  6) โครงการเสริมสร้างนวตักรรม 
เทคโนโลยวีทิยาศาสตร์กบัภูมปิัญญา
ชาวบ้านด้วย STEM โดยใช ้กศน. 
เป็นฐาน
     กจิกรรมส่งเสริมนวตักรรมสู่
ชมุชน ด้วย STEM

เพื่อส่งเสริมนวตักรรม
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยกีบั
ภูมปิัญญาชาวบ้านสู่ชมุชน

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

1. ร้อยละ 80 มี
พึงพอใจในการเขา้ร่วม
กจิกรรม
2. ร้อยละผู้รับบริการ
สามารถน าไปพัฒนา
คุณภาพชวีติ
ที่ดีขึ้นได้

0.1600 0.1920 0.2304 0.2765 0.8589 2 ศว.กาญจนบุรี 3 5
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

46. โครงการพัฒนาศูนยว์ทิยาศาสตร์
เพื่อการศึกษากาญจนบุรีสู่ความเป็น
เลิศ
   1) กจิกรรมการศึกษา
      1.1) จดักจิกรรมสะเต็มศึกษา 
ส าหรับเยาวชนทุกสังกดั 
ในจงัหวดักาญจนบุรี
      1.2) จดักจิกรรมสะเต็มศึกษา
ส าหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกสังกดัในจงัหวดั
กาญจนบุรี




1. เพื่อพัฒนาศูนยว์ทิยาศาสตร์ 
เพื่อการศึกษากาญจนบุรี สู่
ความเป็นเลิศ
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ
 และทักษะกระบวนการ
ทางด้านสะเต็มศึกษา ให้แก่
เยาวชน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา และ
สามารถน าไปใชช้วีติ
ประจ าวนัได้




1. นักเรียน ทุกสังกดั
ในจงัหวดักาญจนบุรี
จ านวน 5 คร้ัง ๆ ละ
100 คน รวม 500 คน
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกสังกดั
ในจงัหวดักาญจนบุรี
จ านวน 4 คร้ัง ๆ ละ 
50 คน รวม 200 คน




1. มผู้ีรับบริการ           เขา้
ร่วมกจิกรรม  700 คน
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจในการเขา้ร่วม
กจิกรรม  

             
        

  0.9000




1.3500

  
             
           
1.9000

             
        

            
2.85000




7.0000




3




ศว.กาญจนบุรี




3




5
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

   2) กจิกรรมพัฒนาศูนย์
วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
กาญจนบุรีสู่ความเป็นเลิศ
   งบลงทุน  
     2.1) ค่าครุภัณฑ์
         2.1.1) กล้องดูดาว
         2.1.2) กล้องดูดวงอาทิตย์
         2.1.3) โดมท้องฟ้าจ าลอง
เคล่ือนที่ SMART DOME  
     2.2) ค่าส่ิงกอ่สร้าง
        2.2.1) ค่าซ่อมแซม
อาคารโรงอาหาร
        2.2.2) ค่ากอ่สร้างห้องน้ าห้อง
ส้วมส าหรับผู้รับบริการ
        2.2.3) ค่าซ่อมแซมโรงจอดรถ
นิทรรศการ และรถยนต์                
  2.2.4)  ท้องฟ้าจ าลอง พร้อมเคร่ือง
ฉายดาว 50 ที่นั่ง
       2..2.5) ค่าซ่อมแซมอาคาร
นิทรรศการ
      2.2.6 พิพิธภัณฑ์สัตวน์้ าจดื

1. เพื่อส่งเสริมอตุสาหกรรม
 ด้านการท่องเที่ยว จงัหวดั
กาญจนบุรี
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจ ด้านวทิยาศาสตร์
ดาราศาสตร์ ใชใ้นการพัฒนาคน
และประเทศชาติพัฒนาคนและ
ประเทศต่อไป
3. เพื่อพัฒนาศูนยว์ทิยาศาสตร์
เพื่อการศึกษากาญจนบุรีสู่
ความเป็นเลิศ




1. กล้องดูดาว10 ตัว
2. กล้องดูดวงอาทิตย ์10 ตัว
3. โดมท้องฟ้าจ าลอง
เคล่ือนที่ SMART DOME  
1 โดม
4. อาคารโรงอาหาร 1 หลัง
5'.ห้องน้ าห้องส้วม 1 หลัง
6. โรงจอดรถนิทรรศการ
 1 หลัง
7. ท้องฟ้าจ าลอง
กาญจนบุรี 150 ที่นั่ง 
8. อาคารนิทรรศการ
 1 หลัง
9. พิพิธภัณฑ์สัตวน์้ าจดื
กาญจนบุรี 1 หลัง




1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมคีวาม
พึงพอใจในการเขา้ร่วม
กจิกรรม
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการมจี านวน
เพิ่มมากขึ้น




19.0000




   
150.0000




10.0000




310.0000




499.0000




3




ศว.กาญจนบุรี




3




5
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

   3) กจิกรรมจดัสร้าง
นิทรรศการถาวร
    3.1) ค่าจดัสร้างนิทรรศการ
ภาพยนตร์วทิยาศาสตร์ 7 มติิ
    3.2) ค่าจดัสร้างนิทรรศการ
ชวีติและส่ิงแวดล้อม
    3.3) ค่าจดัสร้างนิทรรศการ
พระมหากษัตริย ์และราชวงศ์ไทย
กบัดาราศาสตร์
   3.4) ค่าจดัสร้างนิทรรศการ
ทรัพยใ์นดิน ถิ่นเมอืกาญจน์
   3.5) ค่าจดัสร้างนิทรรศการ
วทิยาศาสตร์พื้นฐาน 
   3.6) ค่าจดัสร้างนิทรรศการ
วทิยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
   3.7) ค่าจดัสร้างนิทรรศการ
วทิยาศาสตรืเพื่อสุขภาพ
   3.8) ค่าจดัสร้างนิทรรศการ
เทคโนโลยอีวกาศในชวีติประจ าวนั

1. เพื่อส่งเสริมอตุสาหกรรม 
ด้านการท่องเที่ยว จงัหวดั
กาญจนบุรี
2. เพื่อพัฒนาศูนยว์ทิยาศาสตร์
เพื่อการศึกษากาญจนบุรี สู่
ความเป็นเลิศ
3. เพื่อส่งเริมความรู้ ความเขา้ใจ
ด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และส่ิงแวดล้อม ให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย

1. นิทรรศการภาพยนต์ 
วทิยาศาสตร์ 7 มติิ 1 เร่ือง
2. นิทรรศการชวีติและ
ส่ิงแวดล้อม 1 เร่ือง
3. นิทรรศการ
พระมหากษัตริย ์
และราชวงศไทย 
กบัดาราศาสตร์ 1 เร่ือง
4. นิทรรศการทรัพยใ์น      
ดินถิ่นเมอืงกาญจน์ 1 เร่ือง
5. นิทรรศการวทิยาศาสตร์
พื้นฐาน 1 เร่ือง
6. นิทรรศการวทิยาศาสตร์
เพื่อสุขภาพ 1 เร่ือง
7.นิทรรศการดาราศาสตร์
และอวกาศ 1 เร่ือง
8. นิทรรศการเทคโนโลยี
อวกาศในชวีติประจ าวนั
1 เร่ือง

ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการ มคีวาม
พึงพอใจในการเขา้ร่วม
กจิกรรม

40.0000 20.0000 20.0000 20.0000 100.0000 3 ศว.กาญจนบุรี 3 5
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

47. โครงการขบัเคล่ือนนโยบาย
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
  1) จดัประชมุเชงิปฏิบัติการขยาย
ผลการขบัเคล่ือนนโยบาย/คัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบการจดัการเรียนรู้
  2) จดัเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้
กจิกรรม 4H
  3) กจิกรรมการประกวด 
Best Practice
  4) น าเสนอผลงานที่ประสบ
ผลส าเร็จจากกจิกรรม 
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
   5) นิเทศ ติดตามการขบัเคล่ือน
นโยบาย

1. เพื่อขบัเคล่ือนการน าหลักสูตร
สถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพ ส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มคุีณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
2. เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหาร
จดัการเวลาเรียน
และจดักจิกรรม "ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้" ไปสู่การปฏิบัติได้อยา่ง
เหมาะสม ทั้งด้านวชิาการ ด้าน
ปฏิบัติ
3. เพื่อให้ผู้เกี่ยวขอ้งกบัการจดั
การศึกษามคีวามพึงพอใจในการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนและมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนน าร่องในสังกดั
2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
3. โรงเรียนคู่ขนานเพิ่มเติม
ในปีการศึกษา 2562
4. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะ 4H
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกดั
บริหารจดัการเวลาเรียนและ
จดักจิกรรมได้อยา่งเหมาะสม
ทั้งด้านวชิาการและด้านปฏิบัติ
2. ครูผู้สอนปรับเปล่ียน
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่
เน้นให้นักเรียนได้ปฎิบัติและ
เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกดั มกีาร
ขบัเคล่ือนตามนโยบาย 
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 
ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
โรงเรียน ผู้บริหาร ครู  มี
คู่มอืการบริหารจดัการเวลา
เรียนและจดักจิกรรมได้อยา่ง
เหมาะสมทั้งด้านวชิาการ 
ด้านปฏบัติ เน้นทักษะด้าน
กระบวนการคิดมากยิ่งขึ้น 
และนักเรียนมคีวามสุขใน
การเรียนรู้
อยา่งแท้จริง ร้อยละ 100

7.2716 7.2716 7.2716 7.2716 29.0864 1 สพป.กจ 1-4 3,4 5
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

48. โครงการรวมพลังแกป้ัญหาการ
อา่น การเขยีน
    1) ทดสอบวดัความสามารถใน
การอา่น การเขยีน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
   2) ท้าพิสูจน์ นักเรียน ป.1
อา่นออก เขยีนได้ใน 1 ปี
   3) ส่งเสริม สนับสนุนส่ือ/นวตักรรม
ในการพัฒนาการอา่นรู้เร่ืองและ
ส่ือสารได้
   4) ประกวด Best Practice
วธิแีกป้ัญหา นักเรียนอา่นออกเขยีน
ได้ใน 1 ปี ระดับอ าเภอและเขตพื้นที่
   5) ยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ ในการ
แกป้ัญหาให้นักเรียนอา่นออก 
เขยีนได้ใน 1 ปี
   6) นิเทศ ติดตามความกา้วหน้า
การอา่นออก เขยีนได้

1. เพื่อเร่งรัดคุณภาพการอา่นออก
เขยีนได้ อา่นคล่อง 
เขยีนคล่อง ในระดับประถมศึกษา
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยให้เพิ่มขึ้นไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 5
3. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนพัฒนาส่ือ
และนวตักรรมในการแกป้ัญหา
การอา่นไมอ่อก เขยีนไมไ่ด้ในทุก
ระดับชั้น

เชิงปริมาณ
1. นักเรียน ได้รับการทดสอบ
วดัความสามารถด้านการ
อา่นการเขยีนทุกคนมี
ผลสัมฤทธิ์ฯ ที่สูงขึ้น
2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา
ส่ือนวตักรรม
เฃิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้น ป.1
ทุกคน อา่นออก เขยีนได้ 
และนักเรียนชั้น ป.2 ขึ้นไป
อา่นออกเขยีนได้ และอา่น
คล่องเขยีนคล่อง
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ได้รับการพัฒนาส่งเสริม
ทักษะภาษาไทยตาม
มาตรฐานหลักสูตร
3. ครูผู้สอนมแีนวทางในการ
พัฒนาแกป้ัญหาการอา่น
ไมอ่อก เขยีนไมไ่ด้

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนป.1  ทุกคน อา่น
ออกเขยีนได้ใน 1 ปี
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ชั้นป.1-6  
ปลอดนักเรียนอา่น
ไมอ่อก เขยีนไมไ่ด้
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่
เพิ่มขึ้นไมน่้อยกวา่ ร้อยละ 5
2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยพัฒนา
ส่ือและนวตักรรมในการ
แกป้ัญหาให้นักเรียน
อา่นออกเขยีนได้

0.9978 0.9978 0.9978 0.9978 3.9912 1 สพป.กจ 1-4 3 2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

49. โครงการพัฒนาหลักสูตรและการ
จดัการเรียนรู้โรงเรียนประชารัฐ
   1) พัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา
   2) ยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ประชารัฐตามวตัถปุระสงค์

 

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับครู    
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณลักษณะและสมรรถนะความ
เป็นผู้น าในการบริหาร
สถานศึกษาทั้งด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และสัมฤทธิ์ผลทาง
การศึกษา
2. เพื่อจดัท าขอ้มลูสารสนเทศของ
สถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส
และตรวจสอบได้
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน      
และพัฒนาระบบ ICT เพื่อ
การศึกษาและการบริหารจดัการ
4. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอนแบบ Active 
Learning,CriticalThinking
5. เพื่อยกระดับความสามารถด้าน
การเรียนการสอนภาษาองักฤษใน
สถานศึกษาสู่ระดับนานาชาติ

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกดั เขา้ร่วม
โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
50 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูมตีระหนักในการพัฒนา
และยกระดับ ครู
2. จดัท าขอ้มลูสารสนเทศ
ของสถานศึกษาตาม
หลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส  
และตรวจสอบได้
3. ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบ ICTเพื่อ
การศึกษาการบริหารจดัการ
4.จดัรูปแบบการเรียน 
การสอน แบบ Active 
Learning,Critical Thinking
5. ความสามารถการเรียน 
ภาษาองักฤษสู่ระดับนานาชาติ

เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู มคีวามตระหนักในการ
พัฒนาและยกระดับครู
ร้อยละ 80
2. ท าขอ้มลูสารสนเทศของ
สถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาล ที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ร้อยละ 80
3. เสริม สนับสนุนและ
พัฒนาระบบ ICT เพื่อ
การศึกษาและการบริหาร
จดัการส่ือการเรียนการสอน 
ร้อยละ 80
4. จดัรูปแบบ  การเรียน
การสอนActiveLearning,
CriticalThinking
5. ยกระดับความสามารถ
ด้านการเรียนภาษาองักฤษา
สู่ระดับนานาชาติ 
ร้อยละ 80 

2.6562 2.6562 2.6562 2.6562 10.6248 1 สพป.กจ 1-4 3,4 2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

50. โครงการพัฒนาทักษะการคิด
วเิคราะห์
   1) พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 
หลักสูตรจนิตคณิตระดับพื้นฐาน
   2) สร้างนวตักรรมการจดัการ
เรียนรู้ที่ใชพ้ัฒนาทักษะการคิด
วเิคราะห์
   3) คัดเลือกนวตักรรมดีเด่นที่ใช้
พัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์
   4) นิเทศ ติดตามและรายงานผล

1. เพื่อให้สร้างความตระหนักและ
ให้ครูเห็นคุณค่าในการพัฒนา
ทักษะการคิดวเิคราะห์ให้สูงขึ้น
2. เพื่อให้นักเรียนมคีวามสามารถ
ในการใชท้ักษะการคิดวเิคราะห์
ในการเรียนรู้และการใช้
ชวีติประจ าวนั
3. เพื่อให้โรงเรียนมนีวตักรรมการ
จดัการเรียนรู้ที่ใชพ้ัฒนาทักษะ
การคิดวเิคราะห์

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้น ป.1-6 ของทุก
โรงเรียนในสังกดั ได้รับการ
พัฒนาทักษะการคิดวเิคราะห์
 ทุกแห่ง
2. ครูในสังกดั ใชท้ักษะการ
คิดวเิคราะห์ในการพัฒนา
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนทุกแห่งในสังกดั มี
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ที่
ใชพ้ัฒนาทักษะการคิด
วเิคราะห์ทุกแห่ง

เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 80 ของครูได้รับ
การพัฒนาทักษะการคิด
วเิคราะห์
2.ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะการ
คิดวเิคราะห์
3. ร้อยละ80 ของโรงเรียนมี
นวตักรรมการจดัการเรียนรู้
ที่ใชพ้ัฒนาทักษะการคิด
วเิคราะห์
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 70 ของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

10.5880 10.5880 10.5880 10.5880 42.3520 1 สพป.กจ. 1-4 2 2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

51. โครงการยกระดับการจดัการ
อาชวีศึกษาเพื่อเป็นศูนยก์ลางด้านอา
ชวีสึกษาของภูมภิาคเอเซียตะวนัออก
เฉยีงใต้

1.  เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชวีศึกษาให้มคีวามรู้ทักษะ
ภาษาและวชิาชพีมคีวามสามารถ
ในการแขง่ขนัการสร้างนวตักรรม
สอดรับกบัทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่21        
2.เพื่อสนับสนุนการแลกเปล่ียนครู
 นักเรียน เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วชิาชพี และฝึกอบรมการฝึก
ประสบการณวชิาชพี ร่วมกบั
ภาคอตุสาหกรรม โดยผ่าน
หน่วยงาน/องค์กรระหวา่งประเทศ

เชิงปริมาณ                  
1 จดัท าหลักสูตรและ
ฝึกอบรมวชิาชพีระยะส้ัน 
16 สาขาวชิาชพี  
2. บุคลากรวยัแรงงานของ
ประเทศไทยและประเทศ
อาเซียน เขา้ร่วมฝึกอบรม 
200 คน                     
เชิงคุณภาพ          
บุคลากรวยัแรงงานของ
ประเทศไทย และประเทศ
อาเซียนในพื้นที่บริเวณ
รอยต่อของประเทศได้รับ
การพัฒนาได้อยา่งคลอบ
คลุมและเสมอภาค

เชิงปริมาณ           
1. ได้หลักสูตรฝึกอบรม
วชิาชพีระยะส้ัน (150 ชม.) 
2 ภาษา  16 วชิา   
2 .ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
ฝึกอบรม
วชิาชพีตามหลักสูตรที่จดัท า
เชิงคุณภาพ              
1. ได้หลักสูตรวชิาชพี 2 
ภาษาที่เป็นมาตรฐานสากล
2. บุคลากรวยัแรงงานของ
ประเทศไทยและประเทศ
อาเซียนในเขตพื้นที่รอยต่อ
ของประเทศ มทีักษะด้าน
อาชพีที่มมีาตฐานในการ
ปฏิบัติงาน รองรับการ
ขยายตัวทางการค้า การ
ลงทุนบริเวณชายแดนของ
ประเทศโดยเฉพาะเขต
เศรษฐกจิพิเศษภายใต้
นโยบายของรัฐบาล

1.3288 1.4288 1.5288 1.6288 5.9152 1 ;   วช.กจ.     
   วก.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

52. โครงการพัฒนาความร่วมมอื
อาชวีศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ

1. เพื่อเตียมความพร้อมของ
ผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียนด้าน
การใชภ้าษาองักฤษ     
2. เพื่อจดัการเรียนการสอน
หลักสูตรภาคภาษาองักฤษ ให้กบั
ผู้เรียนสายอาชพี           
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรู้
ความสามารถด้านภาษาองักฤษใน
ชวีติประจ าวนัและงานอาชพีใน
สาขาวชิาที่เปิดสอน           4. 
เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
และวธิกีารสอนของครูผู้สอน
หลักสูตรภาคภาษาองักฤษ

เชิงปริมาณ                  
1..ผู้เรียนในระดับชั้น ปวช.
และ ปวส. ของอาชวีศึกษา
8,000 คน                   2.
คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาของอาชวีศึกษา
 500 คน      
เชิงคุณภาพ                1.
ผู้เรียนของอาชวีศึกษามี
ทักษะการส่ือสาภาษาองักฤษ
เพื่องานอาชพี  
2.คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ของ
อาชวีศึกษากาญจนบุรี  
พัฒนาส่ือการสอนและวธิกีาร
สอนของครูผู้สอนหลักสูตร
ภาคภาษาองักฤษ

เชิงปริมาณ            
1.ร้อยละของ 80 ผู้เรียนใน
ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.  
2.ร้อยละ 80 ครู และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ทักษะการส่ือภาษาองักฤษ
เพื่องานอาชพี     
3.ร้อยละ 80 ครู ของ
ครูผู้สอนหลักสูตรภาค
ภาษาองักฤษ สามารถ
พัฒนาส่ือการสอนได้  
เชิงคุณภาพ              
1.ครู และบุคลากรทางกา
ศึกษา ผู้เรียนมคีวามรู้
สามารถใชภ้าษาองักฤษใน
ชวีติประจ าวนัและงานอาชพี
ในสาขาวชิา
2.ครูผู้สอนหลักสูตร
ภาคภาษาองักฤษ ได้รับการ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน
และวธิกีารสอน

3.3600 3.3600 3.3600 3.3600 13.4400 1 วท.กจ. 
  วอศ.กจ.   
   วช.กจ.     
  วก.กจ.      
วก.พท.     
วษท.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

53. โครงการจดัการเรียนการสอน
ร่วมหลักสูตรอาชวีศึกษาและ
มธัยมศึกษา ทวศึิกษา

1.เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ด้านอาชวีศึกษาแกป่ระชาชน 
วยัเรียนและวยัท างานตาม
ความถนัดและความสนใจ        
2.เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไป
สู่ผู้เรียนระดับมธัยมศึกษาตอน
ปลายในการเขา้สู่หลักสูตร
อาชวีศึกษา              
3.เพื่อเป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียน
ในระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย
ที่มคีวามประสงค์จะเรียนควบคู่
ไปกบัหลักสูตรประกาศนียบัตร
วขิาชพี (ปวช)

เชิงปริมาณ                 
หลักสูตรทวศึิกษา ตาม
ประเภทวชิาชพี 20 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ                
โรงเรียนและนักเรียนที่
เขา้ร่วมโครงการหลักสูตร
อาชวีศึกษาและมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวศึิกษา)

เชิงปริมาณ                1. 
ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย 
ตามประเภทวชิาชพีที่เปิด
สอนหลักสูตรเรียนร่วม
หลักสูตรอาชวีศึกษาและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ทวิ
ศึกษา)   
2. ร้อยละ 70 ของนักเรียน
โรงเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายที่เขา้โครงการเรียน
ร่วมฯ (ทวภิาคี) ได้รับ
คุณวฒิุ 2 ระบบ            
เชิงคุณภาพ                 1.
 โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการฯ
 ได้เรียนวชิาชพีตามความ
ต้องการและสนใจ 
2.นักเรียนที่เขา้ร่วม
โครงการฯ ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรมธัยมศึกษาตอน
ปลาย
และสายอาชพี

2.3500 2.4500 2.5500 2.6500 10.0000 1 วท.กจ.
วอศ.กจ.  
วก.กจ. 
วก.พท.
วกษ.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

54. โครงการขยายและยกระดับ
อาชวีศึกษาทวภิาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

1. เพื่อขยายสาขาวชิาในหลักสูตร
อาชวีศึกษา
ระบบทวภิาคีของสถานศึกษา
2. เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน
ให้รถรับการขยายตัวทาง
เขตเศรษฐกจิพิเศษ        
3. เพื่อท าความร่วมมอื (MOU)  
กบัสถานประกอบการใน
สาขาวชิาที่เปิดสอนหลักสูตร
ทวภิาคีเพิ่มขึ้น

1.เพื่อขยายสาขาวชิาใน
หลักสูตรอาชวีศึกษาระบบ
ทวภิาคี ของสถานศึกษา 
2.เพื่อผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้รับการขยายตัว
ทางเศรษฐกจิพิเศษ    
3.เพื่อท าความร่วมมอื 
(MOU)กบัสถานประกอบการ
ในสาขาวชิาที่เปิดสอน
หลักสูตรทวภิาคีเพิ่มขึ้น

เชิงปริมาณ
เปิดสอนหลักสูตร
อาชวีศึกษาระบบทวภิาคี 
ทุกสาขาวชิาของสถานศึกษา
 ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 50       
       
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกดั ท า
ความร่วมมอื (MOU) กบั
สถานประกอบการ

0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 1.8000 1 วท.กจ.
วอศ.กจ.  
วก.กจ. 
วก.พท.
วกษ.กจ.

3 4

55. โครงการโครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ตามแนวการศึกษา
วอลดอร์ฟ สะพานสายรุ้ง
  1) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ดนตรี
บ าบัด
  2) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การ
เคล่ือนไหวเพื่อความพร้อมในการ
เรียนรู้
  3) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ นิทาน
สร้างสุข
  4) พัฒนาทักษะการเรียนรู้       
เสียงส่ือใจ
  5) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ มอืน้อย
สร้างสมาธิ

1. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ในการเรียนรู้
2. เพื่อสร้างความพร้อมให้กบั
นักเรียนในการเรียนรู้               
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                           

1.นักเรียนที่บกพร่องทางการ
ได้ยนิทุกระดับชั้น 64  คน
2. นักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญาทุกระดับชั้น     
120  คน

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

0.0060 0.0060 0.0060 0.0060 0.0240 2 สศศ 5 1,2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

56. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
                                              
               

1.เพื่อให้นักเรียนรู้จกัแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ และเรียนรู้ร่วมกบั
ผู้อื่นได้อยา่งมคีวามสุข
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์เพิ่มเติมจากการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนการน าความรู้
ไปประยกุต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั
3. เพื่อให้นักเรียนมกีารพัฒนาใน
ผลงานของตนเอง เกดิความ
ภาคภูมใิจและสามารถท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นได้

1. นักเรียนที่บกพร่อง
ทางการได้ยนิทุกระดับชั้น  
2. นักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญาทุกระดับชั้น         
                                    
                                    
                                    
                                    
   

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
สามารถแสวงหาความรู้ได้
ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ และเรียนรู้ร่วมกบั
ผู้อื่นได้อยา่งมคีวามสุข
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มปีระสบการณ์เพิ่มเติมจาก
การเรียนรู้นอกห้องเรียน
การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้
ในชวีติประจ าวนั
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มกีารพัฒนาผลงานของ
ตนเอง เกดิความภาคภูมใิจ
และสามารถท างานร่วมกบั
ผู้อื่นได้

0.0260 0.0260 0.0260 0.0260 0.1040 2 สศศ 5 1,2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

57. โครงการยกระดับคุณภาพการ
จดัการศึกษาแบบเรียนรวม

1. เพื่อให้ความรู้ครูมคีวามรู้ใน
การคัดกรองนักเรียนที่มคีวาม
ต้องการจ าเป็นพิเศษ
2. เพื่อให้ครูมคีวามรู้และ
ความสามารถจดัท าแผนการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) แผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IIP) การจดัชว่ง
เชื่อมต่อหรือแผนเปล่ียนผ่าน 
(ITP)และประเมนิผลหลังการสอน
3. เพื่อให้ครูมคีวามรู้ในการขอส่ือ
อดุหนุนส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ
 บริการ และความชว่ยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา ในรูปแบบคูปอง
การศึกษา ในระบบ
 IEP Online
4. เพื่อให้ครูมคีวามรู้ในการใชส่ื้อ
การสอนที่เหมาะสมกบัการเรียน
การสอน

เชิงปริมาณ
1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 300 คน
เชิงคุณภาพ
1.ครูและบุคลากรมคีวามรู้ใน
การคัดกรองนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ 
2.ครูมคีวามรู้และจดัท า
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) การจดัชว่ง
เชื่อมต่อหรือแผนเปล่ียนผ่าน
(ITP) และประเมนิผลหลัง
การสอน
3. ครูมคีวามรู้ในการขอส่ือ
อดุหนุน ส่ือ บริการ และ
ความชว่ยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา ในรูปแบบคูปอง 
ในระบบ IEP Online
4. ครูมคีวามรู้ในการใชส่ื้อ
การสอนที่เหมาะสม

เชิงปริมาณ
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนในจงัหวดั
กาญจนบุรีเขา้ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผ่านการทดสอบหลัง
การอบรมร้อยละ 80 ขึ้นไป 

0.4000   0.4000   0.4000   0.4000   1.6000    1 ศกศ.กจ. 3 5
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

58.โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
   1) จดัสรรงบประมาณให้กบั
โรงเรียน
   2)  นิเทศ ก ากบั ติดตามการ
ด าเนินงานการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
โรงเรียน
   3) ประกวด Best Practice 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   4) มอบโล่รางวลัแกโ่รงเรียนที่มี
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ผ่านเกณฑ์ที่
ก าหนด

1. เพื่อยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) นักเรียนสังกดั 
สพฐ.และ สช. ในระดับชั้น ป.6 ม.
3 และม.6 ให้ได้ร้อยละ 
40 ขึ้นไป
2. เพื่อให้นักเรียนสังกดั สพฐ.และ
สช. ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพและตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
3. เพื่อนิเทศ ก ากบั ติดตามการ
ด าเนินงานการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ของโรงเรียนสังกดั สพฐ.
และ สช.

เชิงปริมาณ
โรงเรียนทุกโรงเรียนมผีลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET)
ร้อยละ 40 ขึ้นไป
เชิงคุณภาพ  
1. นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้สูงขึ้น
2. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สอนในระดับชั้น ป.6
ม.3 และ ม.6 สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้พร้อมรับการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET)
3. โรงเรียนได้รับการก ากบั 
ติดตามให้การด าเนินงาน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

1. เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 นักเรียน
สังกดั สพฐ.และ สช. ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ
การพัฒนาอยา่งมี
ประสิทธภิาพ
2. เชิงคุณภาพ
1 ร้อยละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
สูงขึ้น
2 โรงเรียนม ีBest Practice
 ที่ประสบผลส าเร็จในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
3 โรงเรียนได้รับการนิเทศ 
ติดตามการดาเนินงานอยา่ง
ต่อเนื่อง

4.7300 5.0000 5.0000 5.0000 19.7300 2 ศธจ.กจ. 3 1
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

59. โครงการ นิเทศติดตามและ
ประเมนิผลการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนความเป็นเลิศทางทักษะ
วชิาการและทักษะอาชพี
  1) ประชมุชี้แจง ท า Focuc Group
  2) จดัประชมุเชงิปฏิบัติการฯ
  3) สถานศึกษาเสนอโครงการขอ
งบประมาณฯ
  4) จดัตลาดนัดวชิาการและผลงาน
อาชพี
  5) นิเทศติดตามประเมนิผลและ
รายงานผล

1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
ความเป็นเลิศทางวชิาการและ
ทักษะอาชพี
2. เพื่อนิเทศติดตามประเมนิผล
และรายงานผลการพัฒนาฯ

เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาทุกหน่วยงาน
การศึกษา ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุน
2. นักเรียนนักศึกษา พัฒนา
ความเป็นเลิศทางวชิาการ
และอาชพีเต็มตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกหน่วงงาน
การศึกษาได้รับการนิเทศ
ติดตามอยา่งต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษา พัฒนา
ความเป็นเลิศทางวชิาการ
และทักษะอาชพีเต็มตาม
ศักยภาพ

เชิงปริมาณ             
1.ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษามสีมรรถนะที่ตรง
กบัความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ
2.ร้อยละของประชากรวยัรง
งาน (15-59) ที่มกีารศึกษา
ระดับมธัยมตอนปลายหรือ
เทียบเท่าเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
นักเรียนนักศึกษามกีาร
พัฒนาวชิาการและทักษะ
อาชพีได้เต็มศักยภาพตรง
ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ

5.0869 3.8500 3.8500 3.0000 16.2896 2 ศธจ.กจ. 3 2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวัด

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (8)  ชาต ิ20 ป ี(9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

60. โครงการอา่นสร้างสุขสนุกในการ
อา่น ส่งเสริมภาษาพัฒนาภูมปิัญญา
ท้องถิ่น
    1) จดัประชมุเชงิปฏิบัติการ 
(Work shop) จดัท าเอกสาร หนังสือ
อา่นเพิ่มเติม ชดุ “อา่นสร้างสุขสนุก
ในการอา่น ส่งเสริมภาษาพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น”
    2) นิเทศ ติดตาม และประเมนิผล 
เพื่อขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูผู้สอนใชส่ื้อ นวตักรรม ส่งเสริม
นิสัยรักการอา่นประกอบการสอน
และปรับเปล่ียนการเรียนการสอน
 บูรณาการเชื่อมโยงที่เน้นการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอา่น
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะความสามารถ และ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3.เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว     
ภูมปิัญญาท้องถิ่นในจงัหวดั
กาญจนบุรี
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถานศึกษาทุกสังกดั มแีหล่ง
เรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และ
นวตักรรม มคุีณภาพและเพียงพอ

เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอน ร้อยละ 80 
ใชส่ื้อ นวตักรรม ส่งเสริมนิสัย
รักการอา่น
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มี
คุณลักษณะความสามารถ 
และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3. สถานศึกษาทุกสังกดั มี
แหล่งเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้
และนวตักรรม
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอน มคีวามรู้ ความ
เขา้ใจใชส่ื้อ นวตักรรม
2. ผู้เรียนมคุีณลักษณะ
ความสามารถ และทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21
3. สถานศึกษามส่ืีอแหล่ง
เรียนรู้และนวตักรรม

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของผู้เรียนมี
ทักษะและคุณลักษณะ
พื้นฐานของพลเมอืงไทย
และทักษะและคุณลักษณะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21
2. จ านวนส่ือการเรียนรู้ 
นวตักรรมที่ได้รับการพัฒนา 
โดยการมส่ีวนร่วมจาก
ภาครัฐและเอกชน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมทีักษะและ
คุณลักษณะพื้นฐานของ
พลเมอืงไทยและทักษะและ
คุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
2. สถานศึกษามส่ืีอการ
เรียนรู้ นวตักรรมที่ได้รับ
การพัฒนา โดยการมส่ีวน
ร่วมจากภาครัฐและเอกชน

2.1700    1.0000 1.0000 1.0000 5.1700 2 ศธจ.กจ. 3 2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม เชื่อมโยง “ไทยแลนด ์4.0” (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

61. โครงการบริหารจดัการ
ขยะมลูฝอยโดยการมส่ีวนร่วม
ของชมุชน

1. เพื่อให้ประชาชน มคีวามรู้ 
ความเขา้ใจ ในการแกไ้ขปัญหา
ขยะเกา่ และใหม่
2. เพื่อให้ประชาชนปฏบิัติตาม
ระเบียบและมาตรการบริหาร
จดัการขยะมลูฝอยและขยะของ
เสียอนัตราย
3. เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ 
ความเขา้ใจในวสัดุแต่ละประเภท 
การคัดแยกขยะ การน าวสัดุ
กลับมาใชใ้หม ่จะส่งผลให้เกดิการ
จดัการขยะในสังคมและชมุชน 
สามารถลดปริมาณขยะมลูฝอยได้
อยา่งเป็นรูปธรรม

เชิงปริมาณ
ประชาชนทั่วไป จ านวน 960
 คน
เชิงคุณภาพ
1) ประชาชนมคีวามรู้ ความ
เขา้ใจ ในการแกไ้ขปัญหาขยะ
เกา่และใหม่
2) ประชาชน มคีวามรู้ ความ
เขา้ใจในวสัดุแต่ละประเภท 
การคัดแยกขยะ การน าวสัดุ
กลับมาใชใ้หม ่จะส่งผลให้
เกดิการจดัการขยะในสังคม
และชมุชน สามารถลด
ปริมาณขยะมลูฝอยได้อยา่ง
เป็นรูปธรรม

1. ร้อยละ 80 ของประชาชน
 มคีวามรู้ ความเขา้ใจ ใน
การแกไ้ขปัญหาขยะเกา่และ
ใหม ่
2. ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมคีวามรู้ ความ
เขา้ใจในวสัดุแต่ละประเภท 
การคัดแยกขยะ การน าวสัดุ
กลับมาใชใ้หม่

1.1800 1.1800 1.1800 1.1800 4.7200 2 กศน.กจ. 5 6

แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จงัหวดั กาญจนบุรี

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม เชื่อมโยง “ไทยแลนด ์4.0” (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

62. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
   1) อบรมเชงิปฏบิัติการขบัเคล่ือน
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่
สถานศึกษา
   2) พัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงทาง
การศึกษา

1. เพื่อยกระดับสถานศึกษาทั่วไป
ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง และ
ยกระดับสถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบเป็นศูนยก์ารเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ด้านการศึกษา
2. เพื่อพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงทางการศึกษา
3. เพื่อสร้างเด็กนักเรียน และ
ชมุชน ที่ความรู้ความเขา้ใจและ
สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได้

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกดั จ านวน 
 442 โรงเรียน
2. ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงทางการศึกษา
ปีละ 1 ศูนยต่์อหน่วยงาน
เชิงคุณภาพ
นักเรียน และชมุชน มคีวามรู้
ความเขา้ใจและสามารถน้อม
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงมาใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได้

เชิงปริมาณ          
1. สถานศึกษาทั่วไป จ านวน
 100 แห่ง ได้รับการนิเทศ
ติดตามเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการประเมนิเป็น
สถานศึกษาพอเพียง
2. สถานศึกษาพอเพียง
ต้นแบบ จ านวน 1 แห่ง/ปี 
ที่ได้รับการนิเทศติดตามเพื่อ
ยกระดับเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ฯ
3. ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่เป็นศูนยก์าร
เรียนรู้ฯ ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ         
ร้อยละ 100 ของนักเรียน
และชมุชนมคีวามรู้ ความ
เขา้ใจและสามารถน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได้

1.7200 1.7200 1.7200 1.7200 6.8800 1 สพป.กจ. 1-4
 และ สพม.8

2 2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม เชื่อมโยง “ไทยแลนด ์4.0” (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

63. โครงการพัฒนาการศึกษาตาม
แนวพระราชด าริ

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรในสังกดัน้อมน าทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
มาเป็นหลักในการด าเนินงาน  
เพื่อสร้างคนดีสู่สังคม
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรในสังกดั เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มทีัศนคติที่ดี
และกวา้งไกล ในการท างานของ
องค์กร จงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา
 พระมหากษัตริย์
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
และบุคลากรในสังกดั เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม มจีติอาสา มี
ทักษะ    ที่เพียงพอต่อการ
ประกอบอาชพีและด าเนินชวีติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง

เชิงปริมาณ
ครู  บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษา ของวทิยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี จ านวน 400 คน
เชิงคุณภาพ   
ผู้บริหาร ครู บุคลกรทาง
การศึกษา นักเรียนและ
นักศึกษาของวทิยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยกีาญจนบุรี  
สามารถน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงไปใชใ้น
การด ารงชวีติได้

เชิงปริมาณ          
ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายวทิยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี  สามารถน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงไปใชใ้นการด ารงชวีติ
เชิงคุณภาพ         
ร้อยละ 80 ของบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายมคุีณธรรม 
จริยธรรม มจีติอาสา มี
ทักษะ ที่เพียงพอต่อ การ
ประกอบอาชพี

1.2500 1.2600 1.2700 1.2800 5.0600 1 วษท.กจ. 3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม เชื่อมโยง “ไทยแลนด ์4.0” (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

64. โครงการส่งเสริมอาชพีเพื่อการมี
งานท า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง                                  
                                             
                                             
                                         

1. เพื่อให้ผู้เรียนมทีักษะในการ
พึ่งพาตนเอง และท างานร่วมกบั
ผู้อื่น
2. เพื่อให้ผู้เรียนมทีักษะในการ
ท างาน มุ่งมั่นท างานจนส าเร็จ
และภมูใิจในผลงานของตนเอง
3. เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้และ
ทักษะเกี่ยวกบัอาชพีที่สนใจ  
4. เพื่อให้ผู้เรียนน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงไปประยกุต์ใช้
กบัการปฏบิัติตนได้

เชิงปริมาณ                
1. นักเรียนที่บกพร่อง
ทางการได้ยนิทุกระดับชั้น 
จ านวน 50  คน
2. นักเรียนบกพร่องทาง
สติปัญญา ทุกระดับชั้น 
จ านวน  77 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนมทีักษะในการ
พึ่งพาตนเอง และท างาน
ร่วมกบัผู้อื่น
2. ผู้เรียนมทีักษะในการ
ท างาน มุ่งมั่นท างานจน
ส าเร็จและภมูใิจในผลงาน
3. ผู้เรียนมคีวามรู้และทักษะ
เกี่ยวกบัอาชพีที่สนใจ
4. ผู้เรียนน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงไปประยกุต์
 ใชก้บัการปฏบิัติตนได้

1. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่
เขา้ร่วมโครงการมทีักษะใน
การท างาน พึ่งพาตนเอง  
ท างานร่วมกบัผู้อื่น มุ่งมั่น
ท างานจนส าเร็จและภมูใิจ
ในผลงาน
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่
เขา้ร่วมโครงการมทีักษะ
พื้นฐาน
ในการประกอบอาชพี
3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่
เขา้ร่วมโครงการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
สามารถน ามาประยกุต์ใช้
กบัการปฏบิัติตน

0.0550 0.0550 0.0550 0.0550 0.2200 2 สศศ. 5 1,2
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม เชื่อมโยง “ไทยแลนด ์4.0” (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

65. โครงการ ลูกเสือ เนตรนารี
และยวุกาชาด “รู้งานสืบสาน
พระราชด าริ”
    1) อบรมแกนน าลูกเสือ
 เนตรนารี ยวุกาชาด และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
        - แนวทางการขบัเคล่ือนและ
การบริหารจดัการโครงการ
พระราชด าริ
        - เรียนรู้ตามรอยยคุลบาท...
ศาสตร์ของพ่อ (ปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง)
        - กระบวนการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
    2) ศึกษาดูงาน โครงการปิดทอง
หลังพระ จงัหวดัน่าน และจงัหวดั
ใกล้เคียง

1. เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภมูพิลอดุลยเดช ที่ทรงมี
พระมหากรุณาธคุิณต่อพสกนิกร
ชาวไทย ยาวนานกวา่ 60 ปี และ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อ
พระราชด าริจากโครงการฯให้มี
ความมั่นคงและยั่งยนืต่อไป      
2. เพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่
ที่จะสืบสานและน้อมน า
พระราชด าริไปใชก้ารด าเนินชวีติ
อยา่งถกูต้อง และสามารถ
บูรณาการไปสู่การพัฒนาชมุชน
และสังคมต่อไป
3. เพื่อให้น าความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใชใ้นชวีติประจ าวนั เสริมสร้าง
จติส านึกในการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
4. เพื่อคัดเลือกเยาวชนเป็น
ตัวแทนท าหน้าที่มคัคุเทศก์
ถา่ยทอดความรู้
สู่เยาวชน

เชิงปริมาณ                
ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตร
นารีและบุคลากรทางการ
ลูกเสือในจงัหวดั จ านวน 
500 คน จากสังกดัต่าง ๆ
เชิงคุณภาพ
ลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตร-
นารีบุคลากรทางการลูกเสือ 
เขา้ใจโครงการพระราชด าริ
และสามารถน าไปประยกุต์ใช้
ได้ต่อตนเองและผู้อื่นอยา่ง
พอเพียง 

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของลูกเสือ 
เนตรนารี และยวุกาชาด
 มคีวามรู้ ความเขา้ใจใน
ศาสตร์พระราชา โครงการ
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ
อยา่งชดัเจน
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของลูกเสือ 
เนตรนารี และยวุกาชาด 
สามารถน าส่ิงที่ได้รับจาก
การอบรมและศึกษาดูงาน
มาปรับใชใ้นชวีติประจ าวนั
ได้อยา่งพอเพียง และ
ภาคภมูใิจ 

0.8150 0.8150 0.8150 0.8150 4.1400 2 ศธจ.กจ. 1,3 1
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

66. โครงการการพัฒนาความ
เขม้แขง็ระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา
  1) ประชมุเชงิปฏบิัติการผู้ทรง 
คุณวฒิุท าหน้าที่ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา 
ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียน
  2) นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน
การพัฒนาความเขม้แขง็ระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา
  3) จดัท ารายงานการสังเคราะห์
รายงานประจ าปี
  4) พัฒนาโรงเรียนที่ไมผ่่านการ
รับรองคุณภาพ

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มคีวาม
เขม้แขง็ในระบบการประกนั
คุณภาพภายในการศึกษา
2. เพื่อให้ผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาให้มคีวามเขา้ใจในการ
พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน และสามารถน าไปปฏบิัติ
ในโรงเรียนให้เกดิเป็นรูปธรรม
โดยมคู่ีมอืเป็นแนวทางการปฏบิัติ
3. เพื่อพัฒนาผู้ทรงคุณวฒิุท า
หน้าที่ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพทางการศึกษา

เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารโรงเรียน และครู
ผู้รับผิดชอบงานประกนั
คุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ละ 2 คนได้รับการพัฒนา
ระบบการประกนัคุณภาพ
2. ผู้ทรงคุณวฒิุท าหน้าที่
ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพทางการศึกษาใน
การปฏบิัติหน้าที่ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพทางการ
ศึกษาทุกท่านได้รับการ
พัฒนาการศึกษา 
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนทุกแห่งมรีะบบ
การประกนัคุณภาพภายในที่
เขม้แขง็ และมคุีณภาพ
2. โรงเรียนสามารถ
ด าเนินการพัฒนางาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตามคู่มอื 

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 85 ของผู้บริหาร
โรงเรียน และครูได้รับการ
พัฒนาระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา
2. ร้อยละ 100 ของ
ผู้ปกครองชมุชน มคีวาม
มั่นใจในสถานศึกษาของ
ท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 95 ของโรงเรียน
ผ่านการรับรองคุณภาพ

0.6620 0.6620 0.6620 0.6620 2.6480 1 สพป.กจ. 1-4
 สพม.8

2 2

แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จงัหวดั กาญจนบุรี

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

67. โครงการพัฒนาการบริหาร
จดัการเพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานโรงเรียนขนาดเล็กสู่
โรงเรียนชมุชน
   1) พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มี
วธิปีฏบิัติที่เป็นเลิศ
   2) แกป้ัญหาการเรียนการสอน
   3) จดัแขง่ขนัวชิาการนักเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก

1. เพื่อพัฒนานวตักรรมการเรียนรู้
ในโรงเรียนขนาดเล็ก
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กให้มวีธิปีฏบิัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนโรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึ้น

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

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่พัฒนานวตักรรม
การเรียนรู้
2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน
ขนาดเล็กที่มวีธิปีฏบิัติ
ที่เป็นเลิศ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
เพิ่มขึ้นใน 5 วชิาหลัก 
ร้อยละ 3

2.4508 2.4508 2.4508 2.4508 9.8032 1 สพป.กจ. 1-4 4 5

68. โครงการพัฒนาขอ้มลูสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหาร
การศึกษา
  1) การจดัท าขอ้มลูนักเรียน
รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561
(10 พ.ย. 2561)
  2) การจดัท าขอ้มลูนักเรียน
ส้ินปีการศึกษา 2561
  3) การจดัท าขอ้มลูนักเรียน
รายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562
(10 ม.ิย. 2562)

1. เพื่อให้บุคลากรในสังกดั มี
ความรู้ความเขา้ใจสามารถจดัเกบ็
ขอ้มลูสารสนเทศทางการศึกษา
ได้อยา่งถกูต้อง ครบถว้น และ
สามารถน าไปปฏบิัติได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ
2. เพื่อให้บุคลากรในสังกดั
สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูนักเรียน
รายบุคคลและขอ้มลูสถานศึกษา
ได้อยา่งถกูต้องเป็นปัจจบุัน และ
สามารถรายงานได้ตามก าหนด 
เวลา
3. เพื่อใชข้อ้มลูวเิคราะห์แนวโน้ม
ในการจดัท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏบิัติการ

เชิงปริมาณ
1. จดัประชมุเชงิปฏบิัติการ
จดัท าขอ้มลูนักเรียน
รายบุคคลของโรงเรียน
2. จดัท าศูนยข์อ้มลู
สารสนเทศของ
ส านักงานเขตพื้นที่ฯ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกดั มขีอ้มลู
สารสนเทศที่ถกูต้องและเป็น
ปัจจบุัน ในรูปแบบเอกสาร
และขอ้มลูออนไลน์ในระบบ
Data Management 
Center ใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลู
สารสนเทศพื้นฐาน  ในการ
วเิคราะห์สภาพปัจจบุัน 
ปัญหาแนวโน้มเพื่อจดั
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ งานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
ในสังกดัจดัท าขอ้มลู
สารสนเทศทางการศึกษา
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษามขีอ้มลู
สารสนเทศทางการศึกษาไป
ใชใ้นการบริหารจดั
การศึกษาได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

0.4050 0.4050 0.4050 0.4050 1.6200 1 สพป.กจ. 1-4
 สพม.8
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

69. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภบิาลใน
สถานศึกษา

1.เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม 
แกผู้่บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน นักศึกษา
2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
สถานศึกษาจดักระบวนการเรียน
การสอนและจดักจิกรรมที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และตระหนัก
ถงึความส าคัญของการใชห้ลัก
คุณธรรม จริยธรรม       
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึษา
เกดิความส านึกที่จะมุ่งมั่นพัฒนา
ตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดี เป็นคน
ดีของชาติมคุีณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงามในเร่ืองความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ความมรีะเบียบ
วนิัยขยนัหมั่นเพียร ประหยดัและ
อดออม สุภาพมนี้ าใจและมจีติ
อาสา จติสาธารณะ

เชิงปริมาณ                 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา 8,000 คน
เชิงคุณภาพ                
ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา มคีวามรู้
ความเขา้ใจหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภบิาล

เชิงคุณภาพ              
ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 
90 ได้เขา้ร่วมกจิกรรม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภบิาล        
เชิงคุณภาพ                
ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา เกดิ
ความตระหนักในการท า
ความดี ยดึหมั่นในความ
ถกูต้อง และชว่ยเหลือกนั
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

1.7592 1.9392 2.1192 2.2992 8.1168 1 วท.กจ.
วอศกจ.
วช.กจ.
วก.กจ.
วก.พท.
วษท.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

70. โครงการจดัหาครุภณัฑ์ และ
ปรับปรุงห้องปฏบิัติการ
เรียนการสอน  
   1) งบลงทุน 
      1.1) ค่าครุภณัฑ์ 
        1.1.1) เคร่ืองกดั มนิิ ซีเอน็ซี  
จ านวน 1 เคร่ือง

 
        1.1.2) โทรทัศน์สีชนิด Smart
 TV ขนาดไมน่้อยกวา่ 55 นิ้ว 
จ านวน 9 เคร่ือง 
        1.1.3) ห้องปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือขา่ย 
จ านวน 1 ห้อง
        1.1.4) ชดุฝึกนิวเมติกส์และ
ไฮดรอกลิกส์ จ านวน 1 ชดุ 
        1.1.5)  ครุภณัฑ์รถบรรทุก  
(ดีเซล) 6  ล้อ  พร้อมกระบะ  และ
หลังคาวทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยกีาญจนบุรี
        1.1.6) ชดุปฏบิัติการ
วทิยาศาสตร์วทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยกีาญจนบุรี




1 .พัฒนาก าลังคนให้มคุีณภาพ
และมาตรฐานตรงตาม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
2. ผลิตก าลังคนให้มคีวามเป็น
เลิศและให้ได้มาตรฐานสากล       
3. พัฒนาก าลังคนให้มโีอกาส
เรียนรู้ทักษะอาชพีอยา่งต่อเนื่อง 

เพื่อใชส้นับสนุนการเรียนการสอน
 ในสาขาวชิาต่าง ๆ




นักเรียน สาขาชา่งกลโรงงาน
 จ านวน 384 คน

นักเรียน ปวช. ปวส.
วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  
จ านวน 2,000 คน
นักเรียน สาขาชา่งไฟฟ้า 
จ านวน 500 คน

นักเรียน ครู และบุคลากร
วทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยกีาญจนบุรี จ านวน
 400 คน

 

ร้อยละ 100 ของนักเรียน
สาขาชา่งกลโรงงาน ได้รับ
ความรู้และฝึกปฏบิัติจาก
ครุภณัฑ์
ร้อยละ 90 ของนักเรียน 
ปวช. ปวส. ได้ใชป้ระโยชน์
จากครุภณัฑ์
ร้อยละ 100 ของนักเรียน
สาขาชา่งไฟฟ้า ได้รับความรู้
และฝึกปฏบิัติจากครุภณัฑ์

ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครู
และบุคลากร ได้ใช้
ประโยชน์จากครุภณัฑ์
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

      1.1.7)  ครุภณัฑ์ส่ือโสตและการ
เรียนการสอนวทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยกีาญจนบุรี
      1.1.8)  ครุภณัฑ์ชดุปฏบิัติการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม
เกษตรวทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยกีาญจนบุรี
      1.1.9)  ครุภณัฑ์ชดุปฏบิัติการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ าวทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยกีาญจนบุรี
      1.1.10) ห้องชดุคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการ
ออกแบบยานยนต์
      1.1.11) ห้องปฏบิัติการ
วทิยาศาสตร์ ชดุเคร่ืองยนต์
แกส๊โซลีน ชดุฝึกเคร่ืองยนต์ดีเซล
ระบบคอมมอนเรล ห้องปฏบัติการ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ย และ
 ห้องปฏบิัติการเคร่ืองรับโทรทัศน์
ดิจติอล

เพื่อใชส้นับสนุนการเรียนการสอน
 ในสาขาวชิาต่าง ๆ

นักเรียน ครู และบุคลากร.
วทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยกีาญจนบุรี จ านวน
 400 คน

นร.ปวช.,ปวส. วช.กจ. 919 
คน

นักศึกษา  จ านวน 1,650 คน

ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครู
 และบุคลากร ได้ใช้
ประโยชน์จากครุภณัฑ์

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
การฝึกทักษะการออกแบบ
ยานยนต์
ร้อยละ 95 ของผู้เรียนได้รับ
การฝึกในห้องปฏบิัติการฯ

0.4529

0.8645

0.9330

2.7500

3.0000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.4529

0.8645

0.9330

2.7500

3.0000

1 วษท.กจ.

วช.กจ.

วก.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

       1.1.12) รถยนต์โดยสารขนาด
ไมน่้อยกวา่ 11ที่นั่ง (ดีเซล)           
       1.1.13) ชดุครุภณัฑ์ปฏบิัติการ
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
       1.1.14) ปรับปรุงตกแต่งอาคาร
เรียนตึกพาณิชยกรรมรวม (ชั้น3)
       1.1.15) ปรับปรุงอาคารเรียน
พาณิชยกรรม (ตาขา่ยกนันก)
       1.1.16)  ปรับปรุงตกแต่ง
อาคารหอประชมุ
       1.1.17) จดัหาครุภณัฑ์
ส านักงานและครุภณัฑ์การศึกษา
       1.1.18) จดัสร้างอาคารส าหรับ
ใชฝึ้กอาชพีปรับปรุงอาคาร
ที่เกา่และช ารุด         

1.พัฒนาก าลังคนให้มคุีณภาพ
และมาตรฐานตรงตาม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   
2.ผลิตก าลังคนให้มคีวามเป็นเลิศ
และให้ได้มาตรฐานสากล    
3.พัฒนาก าลังคนให้มโีอกาส
เรียนรู้ทักษะอาชพีอยา่งต่อเนื่อง

1เพื่อจดัหาครุภรัฑ์ส านักงานและ
ครุภณัฑ์การศึกษา           
2.เพื่อจดัสร้างอาคารส าหรับ
ใชฝึ้กอาชพี
3.เพื่อปรับปรุงอาคารเกา่และช ารุด

นักเรียน วก.พนมทวน
 500 คน

นักเรียน ครู และเจา้หน้า
หน้าที่ วทิยาลัยอาชวีศึกษา
กาญจนบุรี  2,000 คน

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
ความรู้จากครุภณัฑ์

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนได้รับ
ความรู้จากครุภณัฑ์

7.2680

18.6901

0

0

0

0

0

0

7.2680

18.6901

1 วก.พนมทวน

อศจ.กจ.

3

6

5

6
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

   2) ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง
      2.1) อาคารแฟตล 14 หน่วย  
จ านวน 1 หลัง
      2.2) อาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่
ต่ ากวา่ 4,000 ตารางเมตร 1 หลัง 
      2.3) อาคารปฏบิัติการเอนก 
ประสงค์พร้อมครุภณัฑ์ พื้นที่ไมต่่ า
กวา่ 3,000  ตารางเมตร   1 หลัง 

      2.4) อาคารเอนกประสงค์
วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
      2.5) ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน
และปฏบิัติการวทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยกีาญจนบุรี
      2.6) ซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์
วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
      2.7) อาคารโรงอาหาร
หอประชมุ พื้นที่ไมต่่ ากวา่ 2,800 
ตร.ม.ปรับปรุงร้ัวและป้าย คสล. 
และ โครงหลังคาเอนกประสงค์ 
ขนาด 1,200 ตร.ม.



1. พัฒนาก าลังคนให้มคุีณภาพ
และมาตรฐานตรงตาม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   
2. ผลิตก าลังคนให้มคีวามเป็น
เลิศและให้ได้มาตรฐานสากล     
3. พัฒนาก าลังคนให้มโีอกาส
เรียนรู้ทักษะอาชพีอยา่งต่อเนื่อง

จดัหาอาคารและซ่อมแซมอาคาร
เรียนและบ้านพักอาจารย ์    

เพื่อเพิ่มประสิทธาพและพัฒนา
ก าลังคน ให้มคุีณภาพและ
มาตรฐาน



นักเรียน นักศึกษา และ
บุคลากรของของ
วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

นักเรียน ครู และบุคลากร.
วทิยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยกีาญจนบุรี
 400 คน

นักศึกษา และบุคลากร 
1,755 คน



ร้อยละ 90 ของนักเรียน ครู
และบุคลากร ได้ใชป้ระโยชน์



12.0928

33.0982

28.6675

3.9870

0.9970

2.4111

34.0000



0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0



12.0928

33.0982

28.6675

3.9870

0.9970

2.4111

34.0000



1



วท.กจ.

วษท.กจ.

วก.กจ.



3



4
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

71. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับ
วชิาชพีการตรวจสอบภายในภาค
ราชการสู่มาตรฐานสากลให้
ผู้ตรวจสอบภายในมคีวามรู้และ
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลักการและ
วธิกีารของงานการตรวจสอบ
ภายในที่ถกูต้อง  
2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ใชห้รือประยกุต์ใชใ้นการ
ปฏบิัติงานได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ
3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพให้กบั
ระบบการตรวจสอบภายในภาค
ราชการ เพื่อการเป็นที่ปรึกษาใน
การเพิ่มประสิทธผิลประสิทธภิาพ
การปฏบิัติงานและการบริหาร
ภาครัฐ 
4. เพื่อส่งเสริมให้เกดิกลไกการ
ก ากบัดูแลควบคุมตนเองที่ดี 
เพื่อให้เกดิวนิัยการคลังในการ
บริหารจดัการองค์กร

เชิงปริมาณ                  
บุคลากรในหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 2 คน    
เชิงคุณภาพ               
บุคลากรในหน่วยตรวจสอบ
ภายในได้รับการพัฒนา
วชิาชพีการตรวจสอบภายใน
ภาคราชการเป็น
มาตรฐานสากล

เชิงปริมาณ               
ผู้ตรวจสอบภายในที่เขา้รับ
การอบรม  มเีวลาในการ
อบรมไมต่่ ากวา่เกณฑ์ที่ผู้จดั
อบรมก าหนด       
เชิงคุณภาพ                
ผู้เขา้รับการอบรมสอบผ่าน
การทดสอบวดัความรู้

0.0904 0.0541 0.0000 0.0000 0.1445 2 ศธจ.กจ. 6 6
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

72. โครงการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา
   

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้
ตรวจสอบภายในด้านการ
ตรวจสอบการเงินและบัญชขีอง
สถานศึกษา                    
2. เพื่อตรวจประเมนิด้านการเบิก
จา่ยเงินเรียนฟรี 15 ปี, เงินนม 
และเงินอื่นๆ (ถา้มี)  ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ          
3. เพื่อก ากบั ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏบิัติงานของหน่วยรับตรวจ
ให้ค าแนะน า ปรึกษา  เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและ
นโยบายของทางราชการ

เชิงประมาณ                 
สถานศึกษาเอกชนในสังกดั
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กาญจนบุรี จ านวน 11 แห่ง
เชิงคุณภาพ           
สถานศึกษาเอกชนในสังกดัมี
การปฏบิัติงานด้านการเงิน
และบัญชเีป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง

เชิงประมาณ              
หน่วยตรวจสอบภายใน
ด าเนินการตรวจสอบ
สถานศึกษาครบถว้นตาม
แผนการตรวจสอบที่ได้
ก าหนดไว ้               
เชิงคุณภาพ              
1. กรอบและแนวทางการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปี
2562 สอดคล้องกบันโยบาย
 ตัวชี้วดั         
2. หน่วยงานที่ได้รับการ
ตรวจสอบภายในได้รับแจง้
รายงานผลตรวจสอบภายใน
 ประจ าปีงบประมาณ 2562
 รายงวด 
3. หน่วยงานที่ได้รับการ
ตรวจสอบภายใน รายงาน
ผลการปรับปรุงแกไ้ขขอ้
ทักท้วง

0.0040 0.0178 0.0040 0.0178 0.0436 2 ศธจ.กจ. 6 6
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

73. โครงการการวางแผนพัฒนา
การศึกษาจงัหวดัและแผนปฏบิัติการ
ประจ าปี

1. เพื่อจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจดัการศึกษาของ
จงัหวดั
2. เพื่อก าหนดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกบั
แผนยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา
ของหน่วยเหนือ 
3. เพื่อทบทวนจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาจงัหวดั แผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณของจงัหวดั 
และของส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักาญจนบุรี 

เชิงปริมาณ
1. จดัท าขอ้มสูารสนเทศ เพื่อ
ใชใ้นการวางแผนการบริหาร
จดัการศึกษา โดยจดัประชมุ
ผู้เกี่ยวขอ้ง 30 คน 
2 วนั
2. จดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาจงัหวดั และ
แผนปฏบิัติการประจ าปี  
80 คน  4 วนั
3. จดัท าแผนปฏบิัติการของ
ส านักงานศึกษาธกิาร 35 คน
2 วนั
เชิงคุณภาพ
1. มขีอ้มลูสารสนเทศที่
ครอบคลุมถกูต้อง และเป็น
ปัจจบุัน
2. มแีนวทางในการบริหาร
จดัการศึกษาของจงัหวดัโดย
การมส่ีวนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานทางการศึกษา 
และผู้เกี่ยวขอ้งในการจดัท า
แผนมส่ีวนร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษาจงัหวดั
2. ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานทางการศึกษาใช้
แผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนปฏบิัติการเป็นเคร่ืองมอื
ในการปฏบิัติงาน
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของแผนงาน/
โครงการ สอดคล้องกบั
กรอบนโยบายยทุธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี และ
นโยบายของหน่วยเหนือ

0.2260 0.2260 0.2260 0.2260 0.9040 2 ศธจ.กจ. 6 6

74. โครงการกอ่สร้างอาคาร
สนง.ศธจ.กจ.
    1) งบลงทุน 
      1.1) ค่าที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง




เพื่อให้สนง.ศธจ.กจ.มอีาคาร
ส านักงานเพื่อใชป้ระโยชน์ในการ
ปฏบิัติงาน




อาคารส านักงาน 1 หลัง




1.อาคารส านักงาน 1 หลัง
2.ความพึงพอใจของ
บุคลากรและผู้รับบริการ




20.135




0




0




0




20.135




2




ศธจ.กจ.




6




6
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

75. โครงการบริหารจดัการส านักงาน 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
บริหารจดัการศึกษา 
2. เพื่อให้การใชจ้า่ยงบประมาณ
ของส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กาญจนบุรีเกดิประโยชน์สูงสุด

เชิงปริมาณ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กาญจนบุรี มงีบประมาณ
เพียงพอในการสนับสนุนการ
ปฏบิัติงานของบุคลากรใน
ส านักงาน
เชิงคุณภาพ
ส านักงานศึกษาธกิารจงัหวดั
กาญจนบุรีบริหารจดัการได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล

เชิงปริมาณ
ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิก-จา่ยเงินเป็นไปตามแผน
เชิงคุณภาพ
ส านักงานศึกษาธกิาร
จงัหวดักาญจนบุรีบริหาร
จดัการการเงินและพัสดุได้

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 12.0000 2 ศธจ.กจ. 6 6

76. โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพ
การบริหารจดัการสนง.ฯ
   1) ประชมุการจดัท าค ารับรอง
ปฏบิัติราชการฯ
   2) ประชมุควบคุมภายใน 
   3) ประชมุผู้บริหาร บุคลากรใน
ส านักงาน

1.เพิ่อจดัท าค ารับรองการปฏบิัติ
ราชการและประเมนิผล 
ตามตัวชี้วดัฯ
2.เพื่อจดัท าระบบควบคุมภายใน 
และประเมนิการควบคุมภายใน
3. เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจใน
นโยบาย จดุเน้นฯ
4.เพื่อปรับปรุงประสิทธภิาพการ
ปฏบิัติงาน

บุคลากรในส านักงาน
 50 คน

1. ร้อยละของผู้เขา้ร่วม
ประชมุ
2. ผู้เขา้ร่วมประชมุมคีวามรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองที่ประชมุ
 สามารถน าไปใชใ้นการ
ด าเนินงานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

0.1159 0.1159 0.1159 0.1159 0.4636 2 ศธจ.กจ. 6 6
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

77. โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

1. เพื่อให้บุคลากรมจีติส านึกที่ดี
ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามบทบาทของตนเองเพื่อพร้อม
ปฏบิัติงานและให้บริการอยา่งเต็ม
ใจและมคีวามสุข
2. เพื่อให้บุคลากรมพีฤติกรรม
บริการที่ดี เกดิทักษะการส่ือสาร 
มกีารประสานงานที่ดีและมกีาร
ท างานเป็นทีม

เชิงปริมาณ
บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธกิาร จงัหวดั
กาญจนบุรีทุกคน จ านวน 
45 คน
เชิงคุณภาพ
บุคลากรส านักงาน
ศึกษาธกิารจงัหวดั
กาญจนบุรีปฏบิัติงานได้
อยา่งมคุีณภาพ และ
ให้บริการที่ดี มทีักษะการ
ส่ือสาร เกดิการประสานงาน
ที่ดี  และมกีารท างานเป็น
ทีมอยา่งต่อเนื่องและยั่งยนื

เชิงปริมาณ
1. ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เกี่ยวกบั
บรรยากาศในการท างาน
มากกวา่ ร้อยละ   90
2. ความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการ ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
บุคลากรมคีวามรู้ความเขา้ใจ
ในการปฏบิัติงานที่มี
ประสิทธภิาพ สามารถ
น าไปใชใ้นการด าเนินงานได้
 อยา่งมคีวามสุข และ
สามารถให้บริการที่ดีกบัผู้
มารับบริการ

0.2707 0.2707 0.2707 0.2707 1.0826 2 ศธจ.กจ. 3 3
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

78. โครงการอบรมระบบสารสนเทศ
 และการติดตามตรวจสอบการใช้
จา่ยเงินที่ได้รับการอดุหนุนใน
โรงเรียนเอกชน

1. เพื่อทราบจ านวนนักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
ขอ้มลูอื่น ๆ ของโรงเรียนเอกชน 
เพื่อเป็นขอ้มลูพื้นฐานด้าน
สารสนเทศ และใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การค านวณเงินอดุหนุนต่าง ๆ
2. เพื่อรับทราบขอ้มลูและ
เอกสารที่ด าเนินการใชจ้า่ยเงิน
อดุหนุนฯ ทุกประเภท เป็นไปตาม
ระเบียบ แนวปฏบิัติ ที่ก าหนด 
อยา่งถกูต้อง
3. เพื่อรับทราบปัญหา อปุสรรค 
ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ให้ค าปรึกษาแนะน า 
และหาทางชว่ยเหลือแกไ้ข

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรด้านงานบริหาร
จดัการเงินอดุหนุนรายบุคคล
โรงเรียนเอกชน จ านวน 50 
คน
2. โรงเรียนเอกชนในจงัหวดั
ได้รับการตรวจสอบ ตาม
จ านวนนักเรียน ณ 10 
มถินุายน ของทุกปี
3. โรงเรียนเอกชนได้รับการ
ตรวจติดตามการใชจ้า่ยเงิน
อดุหนุนทุกโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
1. มขีอ้มลูการใชจ้า่ยเงิน
อดุหนุนฯ ของโรงเรียน
เอกชนในสังกดั อยา่งถกูต้อง
ตามระเบียบและแนวปฏบิัติ
2. บุคลากรผู้รับผิดชอบ
ปฏบิัติงานมคีวามรู้ ความ
เขา้ใจในงานที่รับผิดชอบ
ชดัเจนขึ้น ท าให้งานที่ปฏบิัติ
ถกูต้องตามระเบียบ และมี
คุณภาพ

เชิงปริมาณ     
1. โรงเรียนเอกชนในจงัหวดั
ทุกโรงเรียนได้รับการ
ตรวจสอบจ านวนนักเรียน
2. โรงเรียนเอกชนในสังกดั
ทุกโรงเรียนได้รับการตรวจ
ติดตามการใชจ้า่ยเงินอดุหนุน
เชิงคุณภาพ   
1. ร้อยละของโรงเรียน
เอกชนในสังกดัมขีอ้มลู
นักเรียนที่ถกูต้อง ครบถว้น 
2. ร้อยละของบุคลากร
โรงเรียนเอกชนในสังกดั ที่
รับผิดชอบงานด้านการ
อดุหนุนฯ และงานขอ้มลู
สารสนเทศ มคีวามรู้ และ
ความเขา้ใจ ในการ
ปฏบิัติงานด้านการอดุหนุนฯ
 และงานขอ้มลูสารสนเทศ
3. ร้อยละของโรงเรียนแอก
ชนในสังกดั มกีารใชจ้า่ยเงิน
อดุหนุนฯ ถกูต้องตาม
ระเบียบและแนวปฏบิัติ

0.0675 0.0675 0.0675 0.0675 0.2700 2 ศธจ.กจ. 3 1
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดั ที่ 5 การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

79. โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
ในการบริหารจดัการศึกษาขององค์
คณะบุคคล

เพื่อสนับสนุนให้องค์คณะบุคคลทั้ง
4  องค์คณะ ปฏบิัติหน้าที่ตาม
อ านาจหน้าที่ ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

เชิงปริมาณ  
1. จดัประชมุองค์คณะบุคคล
4 องค์คณะ และคณะท างาน
 รวมทั้งส้ิน 61 คน เดือนละ 
1 คร้ัง รวม  48  คร้ัง
2. จดักจิกรรมพัฒนา/
แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการ
ปฏบิัติงานตามบทบาท
หน้าที่องค์คณะบุคคลทั้ง 4 
คณะ
เชิงคุณภาพ  
1. การพิจารณากล่ันกรอง
เสนอแนะการบริหารจดัการ
การศึกษาและการบริหาร
งานบุคคลของจงัหวดัเป็นไป
อยา่งมปีระสิทธภิาพ และ
ประสิทธผิล
2. องค์คณะบุคคลได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และน า
ความรู้มาใชใ้นการปฏบิัติงาน
ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ   

เชิงปริมาณ
จ านวนคร้ังของการประชมุ
พิจารณากล่ันกรองและ
เสนอแนะด้านการบริหาร
จดัการศึกษาและการ
บริหารงานบุคคลเป็นไปตาม
เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100  ของการมส่ีวน
ร่วมขององค์คณะบุคคลทั้ง 
4 คณะ บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย

1.2921 1.2921 1.2921 1.2921 5.1683 2 ศธจ.กจ. 6 6
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดัที่ 6 การจดัการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ชายแดน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

80. โครงการพัฒนาหลักสูตรอาเซียน
และการศึกษาอาชพีในโรงเรียนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษชายแดน

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และ
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
อาเซียน  หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ในโครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกจิพิเศษชายแดน
2. เพื่อพัฒนาการจดัท าส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อเปิดโลกทัศน์การ
บริหารงานองค์กรสู่อาเซียน แก่
ผู้บริหารและครู สามารถวเิคราะห์
 วางแผนกลยทุธ ์ปรับปรุงและ
พัฒนาวสัิยทัศน์ และทิศทางการ
พัฒนาหน่วยงานรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน
4. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนน าร่อง
การจดัการศึกษางานอาชพีของ
โรงเรียนที่มผีลงานดีเด่น
5. เพื่อจดัประสบการณ์และแรง
บันดาลใจให้นักเรียนพบกบั
ผู้ประกอบการ

เชิงปริมาณ
1.มหีลักสูตรบูรณาการอาเซียน
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
ในโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกจิ
พิเศษชายแดน เหมาะสมกบั
บริบทพื้นที่ 5 ด้าน
2.มส่ืีอและแหล่งเรียนรู้ประชาคม
อาเซียนไมน่้อยกวา่ 5 ด้าน
3. จดันิทรรศการแลกเปล่ียน
เรียนรู้อาชพีและพบปะ
ผู้ประกอบการ อยา่งน้อย 1 คร้ัง 
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารและครู มคีวามพึง
พอใจในการจดักจิกรรมเปิดโลก
ทัศน์การบริหารงานองค์กรสู่
อาเซียน
2. ครูน าหลักสูตรการจดั
การศึกษาไปทดลองใช ้และท า
วจิยัหลักสูตร
3. นักเรียนมทีักษะด้านอาชพี 
มงีานท า และอยู่ในสังคมอยา่งมี
ความสุข

เชิงปริมาณ
1. จ านวนหลักสูตรบูรณา
การอาเซียน หลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงของ
สถานศึกษา 
2. ร้อยละ 50 ของส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ประชาคม
อาเซียนที่พัฒนาขึ้น
3. โรงเรียน 10 แห่ง 
น าร่องจดัการเรียนรู้สู่อาชพี
4. ร้อยละ 50 ของครูศึกษา
ดูงาน และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษชายแดน
5. นักเรียนร้อยละ 10 มี
ความพร้อมสู่ตลาดอาชพี

2.5020 2.5020 2.5020 2.5020 10.0080 1 สพม.8 4 2

แผนงานพ้ืนฐาน
ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จงัหวดั กาญจนบุรี

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง
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แผนพัฒนาการศกึษา(พ.ศ.2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดัที่ 6 การจดัการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ชายแดน (หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

(7) (8)  ชาติ 20 ปี (9) ศธ. (10)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (6) สอดคลอ้ง

81. โครงการสร้างโอกาสทาง
การศึกษาสายอาชพีแกเ่ด็กและ
เยาวชนในเขตพื้นที่ชายแดนจงัหวดั
กาญจนบุรี

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่ชายแดนได้รับโอกาสใน
การฝึกอบรมวชิาชพี    
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชวีติ
ของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ชายแดน

เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ชายแดน อ าเภอสังขละบุรี 
จงัหวดักาญจนบุรี  100 คน 
เชิงคุณภาพ
1. เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ชายแดนน าความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชพี สร้างรายได้
เล้ียงชพี
2. เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ชายแดนได้รับโอกาสทาง
การศึกษาต่อในสาขาวชิาชพีที่
ตรงตามความต้องการของ
ตนเองและท้องถิ่น

เชิงปริมาณ
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ชายแดนร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายๆได้รับการฝึก
อบรมวชิาชพี
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับการ
พัฒนา เรียนจบหลักสูตร
วชิาชพี

0.8400 0.9000 0.9500 1.0000 3.6900 1 วช.กจ. 3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ป ี(11) ศธ. (12)

แผนงานบรูณาการ 1 การสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์

1. โครงการพัฒนาศักยภาพทาง
ด้านดนตรีไทยในสถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี

1.ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
นักศึกษาทางสุนทรียภาพ 
เล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย
คนละ 1 ประเภท
2. ให้นักเรียนนักศึกษา 
เห็นคุณค่าความส าคัญเกิด
ความภาคภูมิใจและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และสืบ
สานดนตรีไทย
3. ให้นักเรียนนักศึกษา
แสดงออกซ่ึงความสามารถ
ทางดนตรีไทย
4. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์มีเครือข่ายร่วม
พัฒนาศักยภาพดนตรีไทย
5.เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
 พัฒนาประสบการณ์ด้าน
ดนตรีไทยที่ได้รับ  ใช้ใน
การประกวดแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ 

1. ส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนนักศึกษาทาง
สุนทรียภาพ เล่นดนตรี
ไทยได้อย่างน้อยคนละ
1ประเภท
2. ให้นักเรียนนักศึกษา 
เห็นคุณค่าความส าคัญ
เกิดความภาคภูมิใจ มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และสืบสานดนตรีไทย
3. เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาแสดงออก
สามารถทางดนตรีไทย
4. เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์มีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาศักยภาพด้าน
ดนตรีไทย
5.ให้นักเรียนนักศึกษา
สามารถประกวด
แข่งขันในระดับต่าง ๆ 

1 .สถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษา
จงัหวดักาญจนบุรี
อ าเภอละ 2 แห่ง 
รวม 26 โรงเรียน
2. นักเรียนนักศึกษา
ในสถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษา
จงัหวดักาญจนบุรี

จงัหวดักาญจนบุรี เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 
สถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษา
2. ร้อยละ 100 นักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษา
และสถาบันการศึกษา 
3. ร้อยละ 100 อาจารย์
และนักศึกษาสาขาวชิา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรี
เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ 80 สถานศึกษา
และสถาบันการศึกษา
จงัหวดักาญจนบุรี ทุกแห่ง 
มีการจดัการเรียนการสอน
ดนตรีไทยได้อย่างมีคุณภาพ

6.8250 6.8250 6.8250 6.8250 27.3000 3 ศธจ.กจ. 
และ มรภ.กจ.

3 1

แผนงานบูรณาการ
ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบรุี

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ป ี(11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

แผนงานบรูณาการ 15 การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัย

2. โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา
นักเรียนจงัหวดักาญจนบุรี

1 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย และรู้จกัใช้เวลา
วา่งให้เป็นประโยชน์
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านกีฬาและกรีฑา
3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามัคคี  รู้แพ้  รู้ชนะ
รู้อภัย  รู้จกัท างานเป็นหมู่
คณะ และด ารงชีวติอยูใ่น
สังคมได้อย่างมีความสุข
4 เพื่อเสริมสร้าง และ
พัฒนาทัศนคติไปสู่
พฤติกรรมที่พึงประสงค์โดย
ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นส่ือและ
ไม่ยุง่เกีย่วกับยาเสพติด
5  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของนักเรียนโดยอาศัยกีฬา
เป็นเคร่ืองมือส าคัญ

เชิงปริมาณ
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและ
สถานศึกษาจดัแข่งขัน
กีฬาและกรีฑา  และส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา และกรีฑา 
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนที่เข้ามีความรู้
ทักษะในการแข่งขันกีฬา
2.นักเรียนมีความสามัคคี
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้จกั
ท างานเป็นหมูค่ณะ
3. นักเรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
4.นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรงใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์
5.นักเรียนผู้ปกครอง  
ชุมชนและสังคมมี
คุณภาพชีวติที่ดี  

นักเรียนในจงัหวดั
กาญจนบุรี

จงัหวดักาญจนบุรี เชิงปริมาณ
ร้อยละ 90  จ านวน
ของนักเรียนในจงัหวดั
กาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมฯ
เชิงคุณภาพ
 ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ไม่
ยุง่เกีย่วกับยาเสพติด  
มีความสามัคคี  รู้แพ้  
รู้ชนะ รู้อภัยและรู้จกั
ท างานเป็นหมูค่ณะชุมชน
และสังคมมีคุณภาพชีวติที่ดี
  

1.5410 1.5410 1.5410 1.5410 6.1640 3 ศธจ.กจ. 3 1
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมัน่คง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน

(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ป ี(11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

แผนงานบรูณาการ 16. การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

13.โครงการส่งเสริม พัฒนา การ
จดัการศึกษา โดยการน า PLC มาใช้
ในกระบวนการขับเคล่ือนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสู่ความยัง่ยืน

1) เพื่อให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู 
โรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจการน า PLC มา
ใช้ในกระบวนการ
ขับเคล่ือนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสู่ความ
ยัง่ยืน
 2) เพื่อศึกษารูปแบบการ
จดัการศึกษาที่น า
กระบวนการ PLC มาใช้ใน
การขับเคล่ือนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสู่ความ
ยัง่ยืนในโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษาของ
จงัหวดักาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา  293 
คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครู โรงเรียน
โครงการกอง
ทุนการศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
สามารถน า PLC มาใช้
ในกระบวนการ
ขับเคล่ือนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสู่ความ
ยัง่ยืนและเป็นรูปธรรม

โรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา

จงัหวดักาญจนบุรี เชิงปริมาณ
ร้อยละของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู 
โรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจการน า PLC มา
ใช้ในกระบวนการ
ขับเคล่ือนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสู่ความ
ยัง่ยืน
เชิงคุณภาพ
รูปแบบการจดัการศึกษาที่
น ากระบวนการ PLC มาใช้
ในการขับเคล่ือนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสู่ความ
ยัง่ยืนในโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษาของ
จงัหวดักาญจนบุรี

0.5652 0.5652 0.5652 0.5652 0.5652 3 ศธจ.กจ. 3 1
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ป ี(11) ศธ. (12)

แผนบรูณาการ 16 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
4. โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพการจดัการศึกษา
มัธยมศึกษา
    1) จดัประชุม ฝึกอบรม ถอด
บทเรียน

1. เพื่อพัฒนาครู ครูภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ให้มีความรู้
เกีย่วกับชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ (Professional
 Learning Community)  
2. เพื่อจดัการความรู้การ
จดัการกระบวนการเรียนรู้
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธภิาพการจดั
การศึกษามัธยมศึกษา
จงัหวดักาญจนบุรี     
3. เพื่อจดัการความรู้ของ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเกีย่วกับสาขาอาชีพ
ประเพณีวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม

เชิงปริมาณ          
1. บุคลากรในเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธภิาพ
การจดัการศึกษา35 โรง
 ตัวแทนครูโรงเรียนละ 
20 คน รวม 700 คน
2. ตัวแทนชุมชนหรือครู
ภูมิปัญญาท้องถิน่สาขา
อาชีพ ประเพณี
วฒันธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม 130 คน 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาจงัหวดั
กาญจนบุรี 35 
โรงเรียน

จงัหวดักาญจนบุรี เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 90 ของครู 
โรงเรียนในเครือข่ายได้รับ
การอบรม
2. ร้อยละ 90 ของครู 
โรงเรียนในเครือข่าย
ได้รับการอบรม
3. ร้อยละ 90 ของครู 
โรงเรียนในเครือข่ายมี
ความรู้ตามหลักสูตร
ก าหนดและสามารถ
จดัการความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการเรียนรู้
4. ร้อยละ 90 ของตัวแทน
ชุมชนหรือภูมิปัญญา
ท้องถิน่ มีความรู้ตาม
หลักสูตรก าหนด

2.2846 2.2846 2.2846 2.2846 9.1384 1 สพม.8 3 1,2

แผนงานบูรณาการ
ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบรุี

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ป ี(11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

5. โครงการพัฒนาเครือข่ายทักษะ
อาชีพ 4.0
    1) สร้าง พัฒนา ปรับปรุงส่ือ 
แหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอก
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะ
อาชีพ 4.0 และสอดคล้องกับกลุ่ม
อาชีพตามยุทธศาสตร์จงัหวดั

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

เชิงปริมาณ  
1. มีจ านวนหลักสูตร
สถานศึกษาที่สอดคล้อง
บริบททักษะอาชีพ 4.0
2. จ านวนครู บุคลากร
ทุกคน เข้ารับการอบรม
พัฒนาหลักสูตรทักษะ
อาชีพ 4.0
3. จ านวนผู้เรียนร้อยละ
80 เข้ารับการอบรม
หลักสูตรทักษะอาชีพ 4.0
4.สถานศึกษาที่มีการ
พัฒนาส่ือ และแหล่ง
เรียนรู้การพัฒนาทักษะ
อาชีพ 4.0

โรงเรียนมัธยมศึกษา
35 โรงเรียน

จงัหวดักาญจนบุรี เชิงปริมาณ
1. มีจ านวนหลักสูตร
ท้องถิน่ในด้านบริบททักษะ
อาชีพที่พัฒนาขึน้ 
2. ครูร้อยละ 80 จดัการ
เรียนการสอนเพื่อทักษะ
อาชีพ 4.0
3. นักเรียนร้อยละ 80 
พัฒนาความรู้ สอดคล้อง
อาชีพ 4.0      
4. ร้อยละ 80 ของส่ือ และ
แหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพมี
คุณภาพ

14.4042 2.1542 2.1542 2.1542 20.8668 1 สพม.8 3 2,5

6. โครงการจดัการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า

1. เพื่อจดัสอนอาชีพให้แก่
ประชาชนที่ต้องการเข้าสู่
อาชีพใหม่ หรือพัฒนาต่อ
ยอดอาชีพเดิมให้มีงานท ามี
รายได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ
ทางด้านอาชีพ และการ
เป็นผู้ประกอบการ
 

เชิงปริมาณ
ประชาชนที่ไม่มีอาชีพ 
หรือประชาชนที่มีอาชีพ
อยูแ่ล้ว แต่ต้องการ
พัฒนาอาชีพเดิมให้ดีขึน้
จ านวน 210 คน
3 รุ่น ๆ ละ 70 คน
เชิงคุณภาพ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มีอาชีพใหม่ พัฒนาต่อ
ยอดอาชีพเดิม เพิ่ม
ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ มีรายได้ 
มีงานท า มีความมัน่คง 
ยัง่ยืน 

ประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ  360 คน

13 อ าเภอใน
จงัหวดักาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
ผู้เรียน 360 คน ผ่าน
เกณฑ์การประเมินตาม
หลักสูตรร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวติด้านการ
ประกอบอาชีพ และมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึน้
2. ผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประกอบ
อาชีพ / ต่อยอดอาชีพเดิม
ของตนได้

1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 5.4000 2 กศน.กจ. 4 5
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ป ี(11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

7. โครงการคนดีศรีเมืองกาญจน์
   1) งบลงทุน     
       1.1) ค่าครุภัณฑ์                 
         - ติดต้ังอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 
       1.2) ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง   
         - สร้างศูนย์ฝึกอบรม “คนดี
ศรีเมืองกาญจน”์  
   2) กิจกรรมจดัท าหลักสูตร “คนดี
ศรีเมืองกาญจน”์      
   3) เข้าค่ายอบรมนักเรียนแกนน า 
“คนดีศรีเมืองกาญจน”์        
   4) สร้างเครือข่ายขยายผลอบรม
นักเรียนแกนน า
   5) โรงเรียนจดักิจกรรมพัฒนา
นักเรียน
   6) จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้/ยก
ย่องนักเรียน 
   7) แบบประเมินผลต่างๆ
   8) สรุปผล/รายงานผล

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

เชิงปริมาณ  
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ได้รับการพัฒนา 35 
โรงเรียน 
เชิงคุณภาพ  
นักเรียนได้รับการพัฒนา
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
 มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเป็นไทย มี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ น้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนั และ
สามารถถ่ายทอดความรู้
สู่ชุมชนใช้เป็นหลัก
ด ารงชีวติและการ
ประกอบสัมมาอาชีพได้ 

โรงเรียนมัธยมศึกษา
 35 โรงเรียน

จงัหวดักาญจนบุรี เชิงปริมาณ
1. มีศูนย์ฝึกอบรมนักเรียน
และเยาวชน “คนดีศรีเมือง
กาญจน”์ จ านวน 1 ศูนย์
2. มีหลักสูตรการอบรม 
“คนดีศรีเมืองกาญจน”์ 
จ านวน 2 หลักสูตร
3. โรงเรียนมัธยมศึกษาน  
ได้เข้าร่วมอบรม 

8.1430 1.4300 1.4300 1.4300 12.4330 1 สพม.8 3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ป ี(11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

8. โครงการพัฒนาครู อาจารย์ใน
จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อรองรับการ
จดัการเรียนการสอนในสาขาที่
ขาดแคลนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู 
คณาจารย์ และนักเรียน 
สพม. เขต 8 ให้รองรับการ
จดัการเรียนสอนใน
สาขาวชิาที่ขาดแคลนและ
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์  
10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู 
คณาจารย์ และนักเรียน 
ส านักงานอาชีวศึกษา 
จงัหวดักาญจนบุรี ให้
รองรับการจดัการเรียนสอน
ในสาขาวชิาที่ขาดแคลน
และสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของ
ประเทศตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 10 กลุ่ม
อุตสาหกรรมหลัก 

ครู คณาจารย์  และ
นักเรียนในจงัหวดั
กาญจนบุรี

1. ครู คณาจารย์ 
และนักเรียน สพม. 
เขต 8 ในจงัหวดั
กาญจนบุรี 
2. ครู และนักเรียน
สังกัดอาชีวศึกษา 
จงัหวดักาญจนบุรี
 

จงัหวดักาญจนบุรี 1. จ านวนครู คณาจารย์ 
และนักเรียน สพม. เขต 8 
ในจงัหวดักาญจนบุรี 
จ านวน 1,000 คน ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพใน
สาขาที่ขาดแคลนและ
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 10 
กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
2. จ านวนครู และนักเรียน
สังกัดอาชีวศึกษา จงัหวดั
กาญจนบุรี  80 คน ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพใน
สาขาที่ขาดแคลนและ
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาของประเทศตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
10 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก

1.8288 1.8288 1.8288 1.8288 7.3152 3 มรภ.กจ. 2 3
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ป ี(11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

9.โครงการ Kanchanaburi 
Provincial Education 4.0 
Awards ขบัเคล่ือนการศึกษาสู่
การพัฒนาอาชพีที่ยั่งยนื

1) เพื่อส่งเสริมการแนะ
แนวอาชีพและการศึกษา
ต่อให้กับนักเรียนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั
กาญจนบุรี      
2) เพื่อเผยแพร่ผลงานการ
เรียนรู้ที่เป็นแนวการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice)
ซ่ึงมีคุณภาพ มีคุณค่าทาง
วชิาการและเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   
3) เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจรู้เร่ืองการน า
หลักสูตรเศรษฐกิจพิเศษสู่
การปฏิบัติ ส าหรับครู 
ผู้บริหารโรงเรียนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวดั
กาญจนบุรี 

เชิงปริมาณ          
1) นักเรียนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  100 คน
2) นักเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
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 
ผู้บริหารโรงเรียนใน มี
ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ
พิเศษสู่การปฏิบัติ

นักเรียนและครู
ในจงัหวดั
กาญจนบุรี

จงัหวดักาญจนบุรี 1) นักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาได้รับเหรียญ
ทองผลการแข่งขัน
โครงงานอาชีพ ร้อยละ 50
2) นักเรียนในบริเวณเขต
เศรษฐกิจพิเศษมีความรู้
แนวทางการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพร้อยละ 
80
3) ครู ผู้บริหารโรงเรียนใน
บริเวณเศรษฐกิจพิเศษ
จงัหวดักาญจนบุรี มี
ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
การน าหลักสูตรเศรษฐกิจ
พิเศษสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 
80

0.2082 0.2082 0.2082 0.2082 0.8328 3 ศธจ.กจ. 3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ป ี(11) ศธ. (12)

แผนงานบรูณาการ 16 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
10. โครงการสร้างเครือข่ายคุณภาพ
การจดัการมัธยมศึกษาเพื่อความ
เท่าเทียม
  1) งบลงทุน     
       1.1) ค่าครุภัณฑ์                 
         - ค่าปรับปรุงซ่อมแซม 
          - ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
  2) กิจกรรมหลักพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือการจดั
การศึกษามัธยมศึกษาในจงัหวดั
กาญจนบุรี

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการ
บริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือการจดัการคุณภาพ
มัธยมศึกษาในจงัหวดั
กาญจนบุรีเพื่อความเท่า
เทียมกัน                  
2. เพื่อให้มีรูปแบบการ
จดัการคุณภาพของ
เครือข่ายความร่วมมือการ
จดัการศึกษามัธยมศึกษา
ในจงัหวดักาญจนบุรี

เชิงปริมาณ          
1. ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรได้รับการถอด
บทเรียนแนวทางพัฒนา
รูปแบบการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือ
การจดัการศึกษา    
2. มีสารสนเทศด้าน
คุณภาพการจดัการศึกษา
3. มีสารสนเทศด้าน
เครือข่ายความร่วมมือ
การจดัการศึกษา        
เชิงคุณภาพ             
1. สถานศึกษามีการ
พัฒนาด้วยกลไก
เครือข่ายการศึกษา      
2. สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนายกระดับมาตรฐาน

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษาใน
จงัหวดักาญจนบุรี 
35 โรงเรียน

โรงเรียน
มัธยมศึกษา
ในจงัหวดั
กาญจนบุรี 35 
โรงเรียน

 เชิงปริมาณ      
1. จ านวนรูปแบบการ
บริหารเครือข่ายความ
ร่วมมือการจดัการศึกษา
2. ร้อยละของครูที่ได้รับ
การพัฒนาการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือ
3. ร้อยละของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิแ์ละคุณลักษณะ
ที่สูงขึน้
เชิงคุณภาพ
1. มีรูปแบบการบริหาร
เครือข่ายความร่วมมือการ
จดัการศึกษาที่ลดความ
เหล่ือมล้ าทางคุณภาพ
2. ครูมีความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอน
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรที่เท่าเทียมกัน

4.3020 0.3234 0.3234 0.3234 5.2722 1 สพม.8 4 4

แผนงานบูรณาการ
ตารางรายละเอียดแผนงานบรูณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัด กาญจนบรุี

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ป ี(11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

11. โครงการพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ICT

1.เพื่อเสริมสร้างให้
ประชาชนในจงัหวดั
กาญจนบุรีได้รับความรู้
และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านต่างๆ
2.เพื่อให้ประชาชนใน
จงัหวดัสามารถน าความรู้
ที่ได้จากการเรียนฯไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้

เชิงปริมาณ
ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรม 1,440  คน
เชิงคุณภาพ
ประชาชนในจงัหวดั
กาญจนบุรีที่เข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้และ
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านต่างๆได้และ
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้

ประชาชนจงัหวดั
กาญจนบุรี 
1,440 คน

13 อ าเภอใน
จงัหวดักาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
ประชาชนในจงัหวดั
กาญจนบุรี  1,440 คน
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ในด้านต่างๆ

1.3550 1.5000 1.6000 1.7000 6.1500 2 กศน.กจ. 2,3,4 5

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

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและเอือ้ต่อ
การจดัการเรียนการสอน

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล

มีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน 1.0000 1.0000 1.0000 0 3.0000 3 ทม.กจ. 3 2 ส่งต้น
สังกัด
แล้ว

13. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจดั
การศึกษา

เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
พัฒนาห้องสมุด ส่ือแหล่ง
เรียนรู้ ฯลฯ

นักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

ผลสัมฤทธิค์ะแนนO-Net 4.0000  4.0000  4.0000  0 12.0000 3 ทม.กจ. 3 2 ส่งต้น
สังกัด
แล้ว

14. โครงการจดัการศึกษาแก่เด็ก
ด้อยโอกาส

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่
เด็กด้อยโอกาสในเขต
เทศบาล

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ด้านการเรียนรู้

เด็กด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

ในเขตเทศบาลใน
เขตเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

เด็กด้อยโอกาสมีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึน้

0.2500  0.2500  0.2500  0 0.7500  3 ทม.กจ. 3 5 ส่งต้น
สังกัด
แล้ว
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ป ี(11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

15. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาศักยภาพการจดั
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จดัประสบการณ์เรียนรู้
ของศูนย์ฯ

เด็กเล็กและบุคลากร
ในศูนย์ฯของ
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

ผลการประเมินระดับ
พัฒนาการเด็กเล็ก

4.0000  4.0000  4.0000  0 12.0000 3 ทม.กจ. 3 3 ส่งต้น
สังกัด
แล้ว

16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยใน
การจดัการการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

เพื่อจดัสรรเป็นค่าค่าจดัการ
เรียนการสอน(รายหัว)และ
รายหัวส่วนเพิ่ม(Top up) 
ค่าเคร่ืองแบบ
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ค่าหนังสือเรียนฯลฯ

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนได้มี
โอกาสทางการเรียนรู้
และลดภาระค่าใช้จา่ย
ผู้ปกครอง

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

จ านวนนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา

15.0000 15.0000 15.0000 0 45.0000 3 ทม.กจ. 3 5 ส่งต้น
สังกัด
แล้ว

17. โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการจดัการศึกษา
ท้องถิน่(ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน)

เพื่อจดัสรรค่าหนังสือเรียน
 อุปกรณ์การเรียนค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนที่
ยากจนได้มีโอกาสทาง
เรียนรู้และลดภาระ
ค่าใช้จา่ยผู้ปกครอง

นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

จ านวนนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา

0.2500 0.2500 0.2500 0 0.7500 3 ทม.กจ. 3 5 ส่งต้น
สังกัด
แล้ว

18. โครงการบริหารจดัการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)

เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลได้จดัการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง
 3 ระบบและตามความ
ถนัดของผู้เรียน

เด็ก เยาวชน
ประชาชนและ
นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมือง
กาญจนบุรี

จ านวนเด็ก เยาวชน
ประชาชน นักเรียนในสังกัด
เทศบาลที่เข้าร่วมโครงการ

2.7500 2.7500 2.7500 0 8.2500 3 ทม.กจ. 3 5 ส่งต้น
สังกัด
แล้ว
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ป ี(11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

19.โครงการยกระดับคุณภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียนในจงัหวดั
กาญจนบุรีด้านภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ

1 เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษารายวชิา
ภาษาไทยของนักเรียนใน
จงัหวดักาญจนบุรีให้มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ที่ดีขึน้
2. เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษารายวชิา
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ในจงัหวดักาญจนบุรีให้มี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ที่ดีขึน้

นักเรียนในจงัหวดั
กาญจนบุรี

นักเรียนในจงัหวดั
กาญจนบุรี

จงัหวดักาญจนบุรี เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
ภาษาไทย 1,000 คน
2. นักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ  1,000 คน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวชิา
ภาษาไทยเพิ่มขึน้ร้อยละ 3
2. นักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมมีค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3

1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 4.4000 3 มรภ.กจ. 2 3

20. โครงการ ส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
กาญจนบุรี 4.0                         
  1) ประชุมคณะกรรมการจดัท า
คู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
    2) จดัท าคู่มือการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 สู่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้

1. เพื่อให้ครูมีความเข้าใจ
เกีย่วกับการจดัการเรียนรู้
ที่พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมการจดัการ
เรียนรู้ที่พัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 สู่ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้
3. เพื่อศึกษารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ที่พัฒนา
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของ
จงัหวดักาญจนบุรี

โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน 
โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน และ
โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ในจงัหวดั 487 โรงเรียน

ครูผู้สอนชัน้ ป. 4 
ในโรงเรียนในสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน
 โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน 
และโรงเรียนใน
สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

โรงเรียนในสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื้นฐาน โรงเรียน
ในสังกัด
ส านักงาน
ส่งเสริม
สถานศึกษา
เอกชน และ
โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ใน
จงัหวดักาญจนบุรี

1.ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน
มีความเข้าใจและสามารถ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่
 21 สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้
 ได้เป็นที่ประจกัษ์
 2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมี
ทักษะในการด ารงชีวติ
ส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 
และได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตาม
มาตรฐานสากล และ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนือ่ง

0.4986 0.3000 0.3000 0.4000 1.4986 2 ศธจ.กจ. 3 2
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เปา้หมายโครงการ กลุม่เปา้หมาย พ้ืนที่เปา้หมาย ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเปา้หมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 

(7) (9) (10) ชาติ 20 ป ี(11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ

21. โครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชานแดน
   1) จดัอบรมครู
   2) สนับสนุนการด าเนินการ
   3) จดักิจกรรมค่าการเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนที่อยูใ่น
โรงเรียนชายแดนห่างไกล 
อ่านและเขียนภาษาไทยได้

นักเรียนในจงัหวดั
กาญจนบุรี

นักเรียนในจงัหวดั
กาญจนบุรี

จงัหวดักาญจนบุรี 1.อัตราการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ของนักเรียนลดลง
2. ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณ
ลักษระอันพึงประสงค์

0.2500 0.2500 0.3000 0.3000 1.1000 3 มรภ.กจ. 2 3

22. โครงการครูฝึกสอนสหกิจ
ชายแดนและค่ายเยาวชนพัฒนา
ทักษะทางวชิาการ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนที่อยูใ่น
โรงเรียนชายแดนห่างไกล 
อ่านและเขียนภาษาไทยได้

นักเรียนในจงัหวดั
กาญจนบุรี

นักเรียนในจงัหวดั
กาญจนบุรี

จงัหวดักาญจนบุรี 1.จ านวนโรงเรียนใน
พื้นที่ชายแดนที่ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
วชิาการ
2.ร้อยละของนักเรียนมี
คุณภาพทางการศึกษา
เพิ่มขึน้

1.2000 1.2500 1.2500 1.2500 4.9500 3 มรภ.กจ. 2 3
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวัด ที ่4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชือ่มโยง “ไทยแลนด์ 4.0”
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนทีเ่ป้าหมาย ตัวชีว้ัดและ แหล่ง หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (9) (10) ชาต ิ20 ป ี(11) ศธ. (12)

แผนงานบูรณาการ  13 การ
บริการจดัการขยะและ
สิ่งแวดล้อม
23. โครงการเสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจ ในการลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอนัตราย
จากแหล่งก าเนิดชุมชน

1.เพือ่เสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจ และสร้าง
จิตส านึกให้กบัประชาชน 
และเยาวชน ถงึแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ การคัด
แยกขยะ และใช้ประโยชน์
ขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตรายจากชุมชน
2.เพือ่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการ
จัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอนัตรายจากชุมชน

เยาวชน ประชาชน ผู้น า
ชุมชนพืน้ที่ชุมชน
เทศบาลต าบลหนองลาน
อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี

เยาวชน ประชาชน 
ผู้น าชุมชนพืน้ที่
ชุมชนเทศบาล
ต าบลหนองลาน 
อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี   
            

ชุมชนพืน้ที่ชุมชน
เทศบาลต าบล
หนองลาน อ าเภอ
ท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี

เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายที่เขา้ร่วม
โครงการอบรม
เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับ
การอบรมมีความรู้ความ
เขา้ใจในหลักสูตรการอบรม
2.ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจ

0.1748 0.1748 0.1748 0.1748 0.6992 3 มรภ.กจ. 2 3

24. โครงการการประยกุต์ใช้สาร
ปราบศัตรูพืชทางชีวภาพเพือ่การ
พัฒนาชุมชนเขม้แขง็ในจังหวัด
กาญจนบุรี

1.เพือ่เสริมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจในการใช้สาร
ปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ
ที่มีคุณภาพ ในการผลิต
ผลผลิต ทางการเกษตรที่มี
ความปลอดภัยจากสารพิษ
ที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
2.เพือ่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้
เกดิเป็นชุมชนเขม้แขง็ใน
ด้านการประกอบอาชีพ
ทางการ เกษตรที่ปลอดภัย
จากสารเคมี

พืน้ที่ชุมชนเขตเทศบาล
ต าบลลาดหญ้า และ
ต าบลหนองบัว อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบุรี
รวม 3 หมู่บ้าน

พืน้ที่ชุมชนเขต
เทศบาลต าบลลาด
หญ้า และต าบล
หนองบัว อ าเภอ
เมืองจังหวัด
กาญจนบุรี 
รวม 3 หมู่บ้าน

ชุมชนเขตเทศบาล
ต าบลลาดหญ้า 
และต าบลหนองบัว
อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 
รวม 3 หมู่บ้าน

 เชิงปริมาณ
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย
3 หมู่บ้านที่เขา้ร่วม
โครงการอบรม 
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ผู้เขา้รับการ
อบรมมีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการประยกุต์ใช้
สารปราบศัตรูพืชทาง
ชีวภาพในการประกอบ
อาชีพการเกษตร
2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจ

1.6500 1.6500 1.6500 1.6500 6.6000 3 มรภ.กจ. 2 3

แผนงานบรูณาการ
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จงัหวัด กาญจนบุรี

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท) (8) สอดคล้อง
หมายเหตุ
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดัที ่6 การจดัการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนทีช่ายแดน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุม่เป้าหมาย พ้ืนทีเ่ป้าหมาย ตวัชีว้ดัและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (9) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12)

แผนงานบูรณาการ 7 การพัฒนา
พ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ

25. โครงการศูนยภ์าษาอาเซียนใน
สถานศึกษามธัยมศึกษาเพือ่รองรับ
เขตเศรษฐกจิพิเศษและพืน้ทีช่ายแดน
   1) งบลงทุน     
      1.1) ค่าครุภณัฑ์-ส่ือ เทคโนโลยี
 ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน
      1.2) ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง…
ค่าปรับปรุงหอ้งเรียนภาษาอาเซียน-

1. เพือ่พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษารองรับเขต
พัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ
ชายแดน
2. พัฒนาครู บุคลากร ด้าน
การส่ือสารภาษาองักฤษ
และภาษาต่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพือ่เตรียม
ความพร้อมและกา้วสู่พืน้ที่
เศรษฐกจิพิเศษของจงัหวัด
กาญจนบุรี
3. พัฒนาทักษะผู้เรียน ด้าน
การส่ือสารภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ และ
ภาษาต่างประเทศสมาชิก
อาเซียนเพือ่รองรับเขต
เศรษฐกจิพิเศษชายแดน
4. เพือ่พัฒนาส่ือ แหล่ง
เรียนรู้ ประชาคมอาเซียน  

เชงิปริมาณ  
1. จ านวนครู บุคลากร 
เขา้รับการอบรมการ
พัฒนาหลักสูตรทีเ่น้น
บริบทในเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ
2. จ านวนหลักสูตร
สถานศึกษาทีเ่น้นบริบท
ในเขตเศรษฐกจิพิเศษที่
พัฒนาขึน้
3. จ านวนครูทีเ่ขา้รับ
การอบรมการการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ 
และภาษา
ต่างประเทศสมาชิก
อาเซียน
4.จ านวนผู้เรียนเขา้รับ
การอบรมหลักสูตรการ
ส่ือสารภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ 
ภาษาต่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน

โรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวัดกาญจนบุรี 35
 โรงเรียน

จงัหวัดกาญจนบุรี เชงิปริมาณ
1.มหีลักสูตรท้องถิน่ที่
พัฒนาขึน้ สอดคล้อง 
เหมาะสมกบัผู้เรียนในเขต
เศรษฐกจิพิเศษ
2. ครูร้อยละ 80 สามารถ
ส่ือสาร ภาษาองักฤษ และ
ภาษาต่างประเทศสมาชิก
อาเซียน
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ของ
ผู้เรียนสามารถส่ือสาร
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
และภาษาต่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน
4. มส่ืีอและแหล่งเรียนรู้
ประชาคมอาเซียนทีม่ี
คุณภาพร้อยละ 80 
5.มแีหล่งเรียนรู้ทีไ่ด้รับการ
พัฒนาเร่ืองเขตเศรษฐกจิ
พิเศษทุกสถานศึกษา 

14.5836 0.5836 0.5836 0.5836 16.3344 1 สพม.8 3 1,4

แผนงานบรูณาการ
ตารางรายละเอียดแผนงานบูรณาการ/โครงการ/กิจกรรม แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 - 2565) จงัหวดั กาญจนบุรี

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (8) สอดคลอ้ง

หมายเหตุ
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดัที ่6 การจดัการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนทีช่ายแดน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุม่เป้าหมาย พ้ืนทีเ่ป้าหมาย ตวัชีว้ดัและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (9) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (8) สอดคลอ้ง

หมายเหตุ

26. โครงการฝึกอบรมการใช้
ภาษาต่างประเทศ เพือ่การส่ือสาร
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกจิ

1. เพือ่ใหผู้้เขา้รับการอบรม
สามารถส่ือสาภาษาองักฤษ/
ภาษาพมา่เพือ่ประกอบ
ธุรกจิอยา่งง่ายได้
2. เพือ่ใหผู้้เขา้รับการอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยกุต์ใช้กบัธุรกจิ/อาชีพ
ของตนได้

เชงิปริมาณ
ประชาชนทีเ่ขารับการ
อบรม 3 รุ่น ๆ ละ 50 
คน รวม 150 คน
เชงิคุณภาพ
ประชาชนในจงัหวัด
กาญจนบุรีทีเ่ขา้รับการ
อบรมได้รับความรู้และ
ทักษะในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ/ภาษาพมา่
เพือ่ประกอบธุรกจิ
และอาชีพของตนได้

ประชาชนทัว่ไป
จงัหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน  150  คน

ประชาชนในจงัหวัด
กาญจนบุรี 13 
อ าเภอ

เชงิปริมาณ
ผู้เขา้รับการอบรมผ่าน
เกณฑ์การประเมนิตาม
หลักสูตรร้อยละ 80 
เชงิคุณภาพ
1. ผู้เขา้รับการอบรม
สามารถ
ส่ือสารภาษาองักฤษ/
ภาษาพมา่เพือ่ประกอบ
ธุรกจิอยา่งง่ายได้อยา่ง
ถกูต้อง
2. ผู้เขา้รับการอบรม
สามารถน าความรู้
ทีไ่ด้รับไปประยกุต์ใช้กบั
ธุรกจิ/อาชีพของตนได้อยา่ง
เหมาะสม 

1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 5.4000 2 กศน.กจ. 3,4 5,6

27. โครงการอบรมนักประสัมพันธ์
ท้องถิน่

1.เพือ่สร้างนักประชาสัมพันธ์
ท้องถิน่ใหม้ศัีกยภาพและ
เป็นส่ือการพัฒนาสังคมและ
ชุมชนเขา้กบัสถานการณ์
ปัจจบุัน
2. สร้างการเรียนรู้ใหก้บั
ชุมชนในรูปแบบการเรียนรู้
ตามสภาพจริง
3. ชุมชนมกีารเชื่อมโยง
เครือขา่ยภายนอกสามารถ
เผยแพร่ผลผลิตสู่ภายนอก
ได้อยา่งต่อเนือ่ง

เชงิปริมาณ
1. ตัวแทนชุมชน 95 คน
2. บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
10 คน
เชงิคุณภาพ
1. กลุ่มเป้าหมายมกีาร
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพือ่เพิม่
ศักยภาพในการ
น าไปปฏบฺัติ
2. ผลการด าเนินงาน
ได้รับความพึงพอใจจาก
ชุมชนทีเ่ป็นตัวแทนเขา้
อบรม

ตัวแทนชุมชนต าบล
ละ 1 คน รวม 95 คน

กศน. ต าบล 95 
ต าบล

เชงิปริมาณ
1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวาม
เขา้ใจในกระบวนการและ
ขัน้ตอนการปฏบิัติได้อยา่ง
ถกูต้อง มปีระสิทธิภาพ
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ทีส่ามารถน าไปพันา
อยา่งต่อเนือ่งได้

0.9000 1.0000 1.1000 1.2000 4.2000 2 กศน.กจ. 3,4 5,6
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดัที ่6 การจดัการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนทีช่ายแดน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุม่เป้าหมาย พ้ืนทีเ่ป้าหมาย ตวัชีว้ดัและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (9) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (8) สอดคลอ้ง

หมายเหตุ

28. โครงการส่งเสริมการเรียนการ
สอนภาษาอาเซียนเพือ่การส่ือสาร
(ภาษาเมยีนมา)

นักเรียน ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ทักษะการใช้ภาษาอาเซียน
เพือ่การส่ือสาร
(ภาษาเมยีนมา)
ได้ในระดับพอใช้

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ทักษะการใช้ภาษา
อาเซียนเพือ่การส่ือสาร
(ภาษาเมยีนมา)
ได้ในระดับพอใช้

นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากรทาง
การศึกษา บริเวณ
เขตเศรษฐกจิพิเศษ
ของจงัหวัดกาญจนบุรี

จงัหวัดกาญจนบุรี เชงิปริมาณ
ร้อยละ 80 ของนักเรียน ครู
ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษามทีักษะการ
ใช้ภาษาอาเซียนเพือ่การ
ส่ือสาร (ภาษาเมยีนมา) ได้
ในระดับพอใช้
เชงิคุณภาพ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ทักษะการใช้ภาษาอาเซียน
เพือ่การส่ือสาร (ภาษา
เมยีนมา) สามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันและ
ประกอบอาชีพได้

2.1066 2.1066 2.1066 2.1066 8.4264 3 กศจ.กจ. 3 1

183



แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดัที ่6 การจดัการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนทีช่ายแดน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุม่เป้าหมาย พ้ืนทีเ่ป้าหมาย ตวัชีว้ดัและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (9) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (8) สอดคลอ้ง

หมายเหตุ

29. โครงการการส่งเสริมการศึกษา
แบบบูรณาการแกโ่รงเรียนแนว
ชายแดนและเขตเศรษฐกจิพิเศษด้วย
แนวทางสะเต็มศึกษาและความฉลาด
ในด้านต่าง ๆ (STEM+Q)

1 .เพือ่ส่งเสริมการจดั
การศึกษาอยา่งมคุีณภาพใน
รูปแบบการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามแนวทาง 
สะเต็มศึกษา         
2. เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้
อาชีพในสาย STEM เพือ่
รองรับเขตเศรษฐกจิพิเศษ 
3. เพือ่ส่งเสริมผู้เรียนใหม้ี
ความฉลาดในด้านต่างๆที่
สอดคล้องกบัทักษะใน
ศตวรรษที ่21

เชงิปริมาณ        
1. โรงเรียนเขา้ร่วม    
อยา่งน้อย 5 โรงเรียน
2. หอ้งเรียนมธัยมเขา้ร่วม
โครงการอยา่งน้อย 8 
หอ้งเรียน
3. กจิกรรมหรือบทเรียน
ต้นแบบตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา อยา่งน้อย 2 
กจิกรรม
เชงิคุณภาพ  
1. นักเรียนมคุีณลักษณะ
อนัพึงประสงฺค์
2. นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
3. ครูผู้สอนจดัการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาและความฉลาด
ด้านต่างๆ ได้

1.โรงเรียนระดับ
มธัยมศึกษาในเขต
พืน้ทีช่ายแดนและ
เศรษฐกจิพิเศษ
5 โรงเรียน
2. หอ้งเรียน
ระดับมธัยมศึกษา
8 หอ้ง

 1. มหาวิทยาลัย 
มหดิล วิทยาเขต
กาญจนบุรี
 2. โรงเรียนทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ

เชงิปริมาณ
ร้อยละของจ านวน
กจิกรรมหรือบทเรียน
ต้นแบบตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาถกูน าไปใช้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
80
เชงิคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของโรงเรียนไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 75
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักเรียนไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 75
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของครูทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
ร้อยละ 75
4. นักเรียนมคุีณลักษณะ
อนัพึงประสงค์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความฉลาดด้านต่าง ๆ 
เพิม่ขึน้ไมน่้อยกว่าร้อยละ 
25

0.7587 0.7587 0.7587 0.7587 3.0348 3 ม.มหดิล 
วิทยาเขต
กาญจนบุรี

 3  1 ของบ
จงัหวัด
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดัที ่6 การจดัการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนทีช่ายแดน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุม่เป้าหมาย พ้ืนทีเ่ป้าหมาย ตวัชีว้ดัและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (9) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (8) สอดคลอ้ง

หมายเหตุ

30. โครงการจดักจิกรรมบูรณาการ
การพัฒนาอาชีพเกษตกรตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงของนักเรียน 
นักศึกษาในเขตพืน้ทีช่ายแดน
   1) งบลงทุน  40 ล้านบาท
       1.1) ค่าครุภณัฑ์ 5 ล้านบาท
       1.2) ค่าทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง 
20 ล้านบาท
   2) กจิกรรมหลัก  
       2.1) จดัท าแหล่งเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรม
       2.2) PlC อาชีพภายในชุมชน 
พืน้ทีช่ายแดน
       2.3) จดัท าหลักสูตรอาชีพ
ภายในชุมชน พืน้ทีช่ายแดน
       2.4) สร้างศูนยจ์ าหน่ายสินค้า 
Online ภายในชุมชน พืน้ทีช่ายแดน
       2.5) จดัอบรมการศึกษาเพือ่
พัฒนาอาชีพพืน้ทีช่ายแดน

เพือ่พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
ตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง ใหก้บันักเรียน
นักศึกษาในเขตพืน้ทีช่ายแดน
จงัหวัดกาญจนบุรี

เชงิปริมาณ
นักเรียนนักศึกษาในเขต
พืน้ทีช่ายแดนจงัหวัด
กาญจนบุรี ร้อยละ 80 
มกีารพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรตามปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง
เชงิคุณภาพ
นักเรียน นักศึกษาใน
เขตพืน้ทีช่ายแดนจงัหวัด
กาญจนบุรี มวีิธีการ
ประกอบอาชีพเกษตรกร
ตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

นักเรียน นักศึกษาใน
เขตพืน้ทีช่ายแดน
จงัหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 4,000 คน

อ าเภอสังขละบุรี 
อ าเภอด่านมะขาม
เต้ีย อ าเภอศรี
สวัสด์ิ อ าเภอทอง
ผาภมู ิอ าเภอไทร
โยค ซ่ึงเป็นพืน้ที่
ชายแดน ของ
จงัหวัดกาญจนบุรี

นักเรียน นักศึกษาในเขต
พืน้ทีช่ายแดน จงัหวัด
กาญจนบุรี ร้อยละ 80 มี
การพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตามปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง

15.0000 10.0000 10.0000 5.0000 40.0000 1 สถาบัน
ศรัทธาภฏั 
มรภ.กจ.

3 4
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดัที ่6 การจดัการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนทีช่ายแดน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุม่เป้าหมาย พ้ืนทีเ่ป้าหมาย ตวัชีว้ดัและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (9) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (8) สอดคลอ้ง

หมายเหตุ

31. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ การศึกษา 
การเกษตร และการค้าผ่านแดนใน
พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพิเศษ

1. เพือ่ส่งเสริม เผยแพร่ 
ขอ้มลูขา่วสารในด้านการ
ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์
การศึกษา การเกษตร และ
การค้าผ่านแดนได้อยา่งทัว่ถงึ
2. เพือ่เสริมสร้างการ
กระตุ้นการท่องเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์ การศึกษา 
การเกษตรและการค้าขาย
ภายในจงัหวัดกาญจนบุรีได้
 

เชงิปริมาณ
ประชาชนทัว่ไป
จ านวน 200 คน
เชงิคุณภาพ
ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม
โครงการสามารถ
เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร
ในการท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์การศึกษา
การเกษตรและการค้า
ผ่านแดน และสามารถ
ชักจงูกระตุ้นการ
ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ได้

ประชาชนทัว่ไป 2 รุ่น
รุ่นละ 200 คน

13 อ าเภอใน
จงัหวัดกาญจนบุรี

เชงิปริมาณ
ประชาชนทัว่ไป รุ่นละ 100
 คน จ านวน 2 รุ่น  จ านวน
 200 คน
เชงิคุณภาพ
ร้อยละ 80 ของประชาชนที่
เขา้ร่วมโครงการสามารถ
เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารใน
ด้านการท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์การศึกษา 
การเกษตรและการค้าผ่าน
แดนได้และสามารถชักจงู 
กระตุ้นการท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์ได้

1.3000 1.4000 1.5000 1.6000 5.8000 2 กศน.กจ. 3,4 5,6
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดัที ่6 การจดัการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนทีช่ายแดน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุม่เป้าหมาย พ้ืนทีเ่ป้าหมาย ตวัชีว้ดัและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (9) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (8) สอดคลอ้ง

หมายเหตุ

32. โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา
ภายในโรงเรียนวัดพุน้ าร้อนรัตนคีรี 
(อบต.บ้านเกา่ 1)
   1) งบลงทุน (13)      
      1.1) ค่ากอ่สร้างสนามกฬีา
      1.2) ค่าวัสดุอปุกรณ์

1. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
ใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชน
ในพืน้ทีไ่ด้ร่วมกนัออกก าลัง
กาย ใช้เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์หา่งไกลจาก
อบายมขุและส่ิงเสพติด
2. เพือ่ใหม้สีถานทีไ่ว้ใช้ใน
การออกก าลังกายและเล่น
กฬีาทีไ่ด้มาตรฐาน เกดิ
ความปลอดภยัแกป่ระชาชน
3. เพือ่เสริมสร้างความ
เขม้แขง็ใหร้ะบบครอบครัว
และชุมชนของประชาชน
4. เพือ่ตอบสนองและแกไ้ข
ปัญหาความต้องการทีจ่ าเป็น
เร่งด่วนของประชาชนใน
พืน้ทีต่ าบลบ้านเกา่  และ
พืน้ทีใ่กล้เคียง

ประชาชนในพืน้ที่
 ได้รับประโยชน์จากการ
กอ่สร้างสนามกฬีา
และมลีานกฬีาเอนก
ประสงค์ไว้ใช้ออกก าลัง
กายและเล่นกฬีา 
หา่งไกลจากอบายมขุ
และส่ิงเสพติด

ประชาชนต าบลบ้าน
เกา่และพืน้ทีใ่กล้เคียง

โรงเรียนวัดพุน้ า
ร้อนรัตนคีรี
(อบต.บ้านเกา่ 1) 
ต าบลบ้านเกา่  
อ าเภอเมอืง  
จงัหวัดกาญจนบุรี

เชงิปริมาณ
ร้อยละ 80 ของเด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
พืน้ทีไ่ด้ออกก าลังกาย
เชงิคุณภาพ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ให้
ระบบครอบครัวชุมชน 
และประชาชนในพืน้ทีโ่ดย
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์
 หา่งไกลจากอบายมขุและ
ส่ิงเสพติด

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 20.0000 1 อบต.บ้านเกา่ 3 1 ของบ 
จงัหวัด
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดัที ่6 การจดัการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนทีช่ายแดน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุม่เป้าหมาย พ้ืนทีเ่ป้าหมาย ตวัชีว้ดัและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (9) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (8) สอดคลอ้ง

หมายเหตุ

33. โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับ
ประชาชนพืน้ทีช่ายแดน

เพือ่ใหป้ระชาชนบริเวณชาย
เขตพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพิเศษพืน้ที่
ชายแดนจงัหวัดกาญจนบุรี  
ได้มแีละสามารถน าเอา
ความรู้
อาชีพด้านนวดแผนไทย 
ช่างซ่อมแอร์ ช่างไฟฟ้า 
ช่างเชื่อมไฟ้ฟ้า ไปประกอบ
อาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ทีม่ัน่คง และยัง่ยนื

เชงิปริมาณ
ประชาชนบริเวณ
ชายแดนเขตพืน้ที่
เศรษฐกจิพิเศษพืน้ที่
ชายแดนจงัหวัด
กาญจนบุรี
เชงิคุณภาพ
ประชาชนบริเวณ
ชายแดนเขตพืน้ที่
เศรษฐกจิพิเศษพืน้ที่
ชายแดนจงัหวัด
กาญจนบุรี  มคีวามรู้ 
มทีักษะและฝึกปฏบิัติ
อาชีพด้านนวดแผนไทย 
ช่างซ่อมแอร์ ช่างไฟฟ้า 
ช่างเชื่อมไฟฟ้า น าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิต
ประจ าวันและยงั
สามารถน าเอาไป
ประกอบเป็นอาชีพสร้าง
งาน สร้างรายได้ทีม่ัน่คง
และยัง่ยนื

ประชาชนบริเวณ
ชายแดนเขตพืน้ที่
เศรษฐกจิพิเศษ
จงัหวัดกาญจนบุรี

จงัหวัดกาญจนบุรี เชงิปริมาณ
ประชาชนพืน้ทีบ่ริเวณ
ชายแดนเขตพืน้ที่
เศรษฐกจิพิเศษจงัหวัด
กาญจนบุรี
เชงิคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของจ านวน
ผู้เขา้ร่วมฝึกอบรมอาชีพ
ได้รับความรู้ มทีักษะ และ
ได้รับการฝึกปฏบิัติด้าน
อาชีพนวดแผนไทย ช่าง
ซ่อมแอร์ ช่างไฟฟ้า 
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
2. ร้อยละ 80 ของจ านวน
ผู้เขา้ร่วมฝึกอบรมอาชีพ
สามารถประกอบอาชีพ
นวดแผนไทย  ช่างซ่อมแอร์
 ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อมไฟฟ้า 
มอีาชีพ มรีายได้ มคุีณภาพ
ชีวิตทีดี่อยา่งยัง่ยนื

2.3130 2.5440 2.7980 3.0780 10.7330 2 ศูนยฝึ์ก
วิชาชีพ
จงัหวัด

กาญจนบุรี 
"สามสงฆท์รง

พระคุณ"

3 1
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดัที ่6 การจดัการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนทีช่ายแดน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุม่เป้าหมาย พ้ืนทีเ่ป้าหมาย ตวัชีว้ดัและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (9) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (8) สอดคลอ้ง

หมายเหตุ

34. โครงการการพัฒนาสถานศึกษา
ใหเ้ป็นต้นแบบนักธุรกจิน้อยมี
คุณธรรมน าสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์

1. เพือ่พัฒนาหลักสูตรและ
การจดักระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นการเป็นนักธุรกจิน้อยมี
คุณธรรมน าสู่เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษชายแดน  
2. เพือ่ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนตามความถนัดและ
ความสนใจน าไปสู่งานอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ/
การท าธุรกจิทีส่อดคล้องกบั
บริบทของพืน้ที ่        
3. เพือ่พัฒนาโรงเรียนให้
เป็นต้นแบบนักธุรกจิน้อยมี
คุณธรรมน าสู่เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษชายแดน

เชงิปริมาณ
โรงเรียนในนักธุรกจิน้อย
มคุีณธรรมน าสู่เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษชายแดน
เชงิคุณภาพ
โรงเรียนในโครงการนัก
ธุรกจิน้อยมคุีณธรรมน าสู่
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ ใน
เขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พิเศษชายแดน มี
หลักสูตรเฉพาะพืน้ที่
และการจดักระบวนการ
เรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพน าไปใช้จริง
 นักเรียนมพีืน้ฐานการ
เป็นผู้ประกอบการ/การ
ท าธุรกจิ และทักษะงาน
อาชีพ ทีส่อดคล้องกบั
บริบทของพืน้ที่

นักเรียนระดับมธัยม
ศึกษาตอนต้น ในเขต
พัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ
ชายแดน จ านวน 
400 คน

โรงเรียนทีต้ั่งอยูใ่น
เขตเศรษฐกจิพิเศษ
และพืน้ทีช่ายแดน
จงัหวัดกาญจนบุรี 
5 อ าเภอ จ านวน 
33 โรงเรียน

เชงิปริมาณ
นักเรียนร้อยละ 80 มี
พืน้ฐานการเป็น
ผู้ประกอบการ/การท า
ธุรกจิ และทักษะงานอาชีพ
เชงิคุณภาพ
สถานศึกษาทุกแหง่เป็น
ต้นแบบนักธุรกจิน้อยมี
คุณธรรมน าสู่เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ ในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษชายแดน

3.6000 3.6000 3.6000 3.6000 14.4000 2 ศธจ.กจ. 3 1
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แผนพัฒนาการศกึษา (พ.ศ. 2562-2565)จังหวดั

ประเดน็ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจงัหวดัที ่6 การจดัการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนทีช่ายแดน
(หน่วย : ล้านบาท : ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)

โครงการ/กิจกรรมหลกั วตัถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายโครงการ กลุม่เป้าหมาย พ้ืนทีเ่ป้าหมาย ตวัชีว้ดัและ แหลง่ หน่วยงาน
(2) (3) (4) (5) (6) ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 รวม งบประมาณ รับผิดชอบ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

(7) (9) (10) ชาต ิ20 ปี (11) ศธ. (12)

งบประมาณ (หน่วย : ลา้นบาท) (8) สอดคลอ้ง

หมายเหตุ

35. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตเศรษฐกจิพิเศษ
จงัหวัดกาญจนบุรี

1. เพือ่พัฒนาและจดัท า
หลักสูตรสถานศึกษาในเขต
เศรษฐกจิพิเศษจงัหวัด
กาญจนบุรี
2. เพือ่พัฒนารูปแบบการจดั
การเรียนรู้ของโรงเรียนใน
เขตเศรษฐกจิพิเศษ ใหเ้ขา้
กบับริบทของเขตพืน้ที่
เศรษฐกจิ
พิเศษ
3. เพือ่เป็นการน าร่องใน
การจดัท าหลักสูตร การ
ออกแบบการเรียนรู้ของ
โรงเรียนในเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ และสามารถน าไปใช้
กบัโรงเรียนอืน่ในจงัหวัด
กาญจนบุรีได้

เชงิปริมาณ
1. จดัท าหลักสูตร
สถานศึกษา โดยใหม้ี
บริบทเขา้กบัเขตพืน้ที่
เศรษฐกจิพิเศษจงัหวัด
กาญจนบุรีจ านวน  11  
โรงเรียน และสามารถ
น าไปใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนได้
2. พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และศึกษานิเทศก ์ของ
โรงเรียนในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ
พิเศษ ใหม้คีวามรู้ ความ
เขา้ใจ ตระหนักในการ
จดัการเรียนการสอน
เชงิคุณภาพ
1. นักเรียนสามารถด ารง
ชีวิตได้อยา่งมคีวามสุข
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทีร่่วม
โครงการสูงขึน้
3. สามารถน าหลักสูตร
ไปใช้กบัโรงเรียนอืน่ ๆ ได้

โรงเรียนในเขตพืน้ที่
เศรษฐกจิพิเศษ 

จงัหวัดกาญจนบุรี 1. ส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดมหีลักสูตรการจดั
การศึกษาในเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ มรูีปแบบการจดัการ
เรียนรู้เร่ืองเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ และสามารถขยาย
รูปแบบไปทัง้จงัหวัดต่อไป
2. โรงเรียนมหีลักสูตร มี
รูปแบบการจดัการเรียนรู้
เร่ืองเศรษฐกจิพิเศษจงัหวัด
กาญจนบุรี

0.1348 0.1348 0.1348 0.1348 0.5392 2 ศธจ.กจ. 3 1
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ส่วนที่ 5 
 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบตัิ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 
กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ  

   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติได้               
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

            1. การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

        1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงาน และทุกภาคส่วนในจังหวัด ร่วมกับหน่วยงาน 
ทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีทุกสังกัด ในการด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายและเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแนวทางในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยแผนงาน โครงการ กิจกรรมหลักที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ               
ตามเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมทั้งการก าหนดความรับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายหลัก 
        1.2 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)            
กับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี           
ของจังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
       1.3 ผู้บรหิารของหน่วยงานทางการศึกษา สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษา ทุกระดับ              
ในจังหวัดต้องให้ความส าคัญและใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) เป็น 
กรอบแนวทางในการด าเนินงานและบริหารจัดการศึกษา โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา       
จากทุกภาคส่วน 
       1.4 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญ และทิศทาง 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) ให้บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษา 
สถาบันทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด ได้รับทราบอย่างชัดเจนและเข้าใจตรงกัน เพื่อการ            
มีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       1.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย
เทคนิค วิธีการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง            
ยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ 
       1.6 ประสานความร่วมมือ จากหน่วยงานส่วนกลาง และจังหวัด จากทุกภาคส่วน เพ่ือรับการ
สนับสนุนทรัพยากรการศึกษาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่ 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุร ี                                            แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562-2565)     
 

  2. การติดตามและประเมินผล 

       การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2562 - 2565) 
ไปสู่การปฏิบัต ิมีแนวทางและกระบวนการส าคัญ ดังนี ้
         2.1 ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบของ         
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาภาพรวม 
         2.2 ก าหนดแนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน าแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) สู่การปฏิบัติ พัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าประสงค์             
ของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด โดยน าวิธีการติดตามประเมินผลที่เหมาะสมมาใช้ และประสานการติดตาม
ประเมินผลกับหน่วยงานทางการศึกษาและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการติดตามประเมินผล
กระทบการพัฒนาการศึกษาในภาพรวม 
         2.3 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการทบทวน ปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันเหตุการณ์ 
         2.4 เสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยการสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการพัฒนาต่าง ๆ            
ที่เก่ียวข้องกับชุมชนของตน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ
โครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนจัดท าข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน 
         2.5 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานด้าน
สังคมในจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นระบบที่เข้าใจง่าย และใช้ประโยชน์ได้สะดวก เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีข้อมูลที่
ถูกต้องแม่นย า เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัดให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องและเป็นเอกภาพในการปฏิบัติมากขึ้น 
         2.6 มีการก าหนดปฏิทินระยะเวลาการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี ระยะ                      
ครึ่งแผนและสิ้นสุดแผนอย่างชัดเจน เพ่ือการตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ทบทวนความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด  เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาคผนวก ก 
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ตารางที่ 1  จ านวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 แยกตามระดบัการศึกษา
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1. สพฐ. 1      300   110   6      -       2      -       2      -       26     3      -       -       450   

   1.1 สพป.กจ.1 -        104    38     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        142    
   1.2 สพป.กจ.2 -        75     26     1       -        -        -        -        -        -        -        -        -        102    
   1.3 สพป.กจ.3 -        57     19     3       -        2       -        -        -        -        -        -        -        81     
   1.4 สพป.กจ.4 -        64     27     1       -        -        -        -        -        -        -        -        -        92     
   1.5 สพม.8 -        -        -        -        -        -        -        -        -        26     3       -        -        29     
   1.6 โสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี -        -        -        1       -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       
   1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต -        -        -        -        -        -        -        1       -        -        -        -        -        1       
   1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 -        -        -        -        -        -        -        1       -        -        -        -        -        1       
   1.9  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ า จ.กาญจนบุรี 1       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       
2. สช. 1      12     4      1      4      1      -       -       -       -       -       -       -       23     

3. สกอ. -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       4      4      

     3.1 มหาวทิยาลัยราชภฎักาญจนบุรี -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       1       1      
     3.2 มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       1       1      
     3.3 มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       1       1      
     3.4 มหาวทิยาลัยรามค าแหง -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       1       1      
         สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกยีรติ

4. สศศ. -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       8      -       8      

   4.1 วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       -        1       
   4.2 วทิยาลัยอาชวีศึกษากาญจนบุรี -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       -        1       
   4.3 วทิยาลัยการอาชพีกาญจนบุรี -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       -        1       
   4.4 วทิยาลัยสารพัดชา่งกาญจนบุรี -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       -        1       
   4.5 วทิยาลัยการอาชพีพนมทวน -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       -        1       
   4.6 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบรีุ -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       -        1       
   4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยบีริหารธุรกจิกาญจนบุรี -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       -        1       
   4.8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจกาญจนบรีุ -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       -        1       
5. กศน. (13 อ าเภอ 2 ศูนย์) -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       15     -       15     

6. อปท 4      7      1      -       -       -       1      1      -       -       -       -       14     
   6.1 ร.ร. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  (5 รร. 3 ศูนย)์ 3       4       1       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        8       
   6.2 ร.ร. อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 1       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       
   6.3 ร.ร.เทศบาลต าบลทองผูมิ -        1       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       
    6.4 ร.ร.เทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองทา่เรือพระแทน่ -        1       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       
   6.5 ร.ร.องค์การบรหารส่วนจังหวัดกาญจนบรีุ 1 -        -        -        -        -        -        -        1       -        -        -        -        -        1       
        (บ้านเกา่วทิยา) -        
   6.6 ร.ร. องค์การบริหารส่วนจังหวดักาญจนบุรี 2 -        -        -        -        -        -        1       -        -        -        -        -        -        1       
        (บ้านหนองอ าเภอจนี) -        
   6.7 ร.ร.วดัพนุ้ าร้อนรัตนคีรี (อบต.บา้นเก่า 1) -        1       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1       
7. สตร. -       -       -       -       -       14     -       -       -       -       -       -       -       14     

8. พศ. -       -       -       -       -       -       -       -       1      2      -       -       -       3      

รวมทั้งสิ้น 6      319   115   7      4      17     1      3      1      28     3      23     4      531   
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ตารางที่ 2 จ านวนห้องเรียน ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดบั
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1. สพฐ. 1,111    2,951    918      434      -          -          -          -          5,414    

   1.1 สพป.กจ.1 362       951       121       -           -          -          -          -          1,434    
   1.2 สพป.กจ.2 273       674       97        5          -          -          -          -          1,049    
   1.3 สพป.กจ.3 237       713       117       13        -          -          -          -          1,080    
   1.4 สพป.กจ.4 228       590       95        3          -          -          -          -          916       
   1.5 สพม.8 -          -          450       398       -          -          -          -          848       
   1.6 โสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 2          9          12        -          -          -          -          -          23        
   1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต -          3          12        6          -          -          -          -          21        
   1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 -          11        14        9          -          -          -          -          34        
   1.9 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ า จ.กาญจนบุรี 9          -          -          -          -          -          -          -          9          

2. สช. 190      307      30        4         -          -          -          -          531      

3. สกอ. -          -          -          -          -          -          -          -          -          

     3.1 มหาวทิยาลัยราชภฎักาญจนบุรี -          -          -          -          -          -          -          -          -          
     3.2 มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น -          -          -          -          -          -          -          -          -          
     3.3 มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี -          -          -          -          -          -          -          -          -          
     3.4 มหาวทิยาลัยรามค าแหง -          -          -          -          -          -          -          -          -          
         สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกยีรติ

4. สอศ. -          -          -          -          273      126      -          -          399      

   4.1 วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี -           -           -           -           79        38        -           -           117       
   4.2 วทิยาลัยอาชวีศึกษากาญจนบุรี -           -           -           -           69        33        -           -           102       
   4.3 วทิยาลัยการอาชพีกาญจนบุรี -           -           -           -           51        21        -           -           72        
   4.4 วทิยาลัยสารพัดชา่งกาญจนบุรี -           -           -           -           26        10        -           -           36        
   4.5 วทิยาลัยการอาชพีพนมทวน -           -           -           -           -           -           -           -           -           
   4.6 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี -           -           -           -           13        8          -           -           21        
   4.7 วทิยาลัยเทคโนโลยบีริหารธรุกจิกาญจนบุรี -           -           -           -           30        10        -           -           40        
   4.8 วทิยาลัยอาชวีศึกษาบริหารธรุกจิกาญจนบุรี -           -           -           -           5          6          -           -           11        

5. กศน. (13 อ าเภอ 2 ศูนย์) -          191      251      251      15        -          -          -          708      

6. อปท 48        104      30        10        -          -          -          -          192      

   6.1 ร.ร. เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี  (5 รร. 6 ศูนย์) 33        80        6         -          -          -          -          -           119       
   6.2 ร.ร. อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 2          -          -          -          -          -          -          -          2          
   6.3 ร.ร.เทศบาลต าบลทองผูมิ 4          8          -          -          -          -          -          -          12        
   6.4 ร.ร.เทศบาล 1 สังกดัเทศบลเมอืงท่าเรือพระแท่น 3          3          -          -          -          -          -          -          6          
   6.5 ร.ร.องค์การบรหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 1   
(บ้านเกา่วทิยา)

-          -          18        10        -          -          -          -          28        

   6.6 ร.ร. องค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 2 
(บ้านหนองอ าเภอจนี)

3          7          6          -          -          -          -          -          16        

   6.7 ร.ร.วดัพุน้ าร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเกา่ 1) 3          6          -          -          -          -          -          -          9          

7. สตร. 26        85        -          -          -          -          -          -          111      

8. พศ. -          -          6         4         -          -          -          -          10        

รวมทั้งสิ้น 1,375    3,638    1,235    703      288      126      -          -          7,365    
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ตารางที่ 3  จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดบัการศึกษา
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1. สพฐ 18,911 53,918 27,872 12,890 209 - - - 113,800 
   1.1 สพป.กจ.1 5,610 16,401 2,789 - - - - - 24,800 
   1.2 สพป.กจ.2 3,990 11,094 2,275 110 - - - - 17,469 
   1.3 สพป.กจ.3 5,020 15,334 3,264 290 - - - - 23,908 
   1.4 สพป.กจ.4 3,906 10,710 2,500 91 - - - - 17,207 
   1.5 สพม.8 - - 16,083 11,966 209 - - - 28,258 
   1.6 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 13 82 51 26 - - - - 172 
   1.7 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต - 106 402 178 - - - - 686 
   1.8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 - 191 508 229 - - - - 928 
   1.9  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดักาญจนบุรี 372 - - - - - - - 372 
2. สช. 5,075 10,437 1,063 94 - - - - 16,669 
3. สกอ. - - - - - - - 16,039 16,039 
     3.1 มหาวทิยาลัยราชภฎักาญจนบุรี - - - - - - - 5,798 5,798 
     3.2 มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น - - - - - - - 8,503 8,503 
     3.3 มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี - - - - - - - 1,371 1,371 
     3.4 มหาวทิยาลัยรามค าแหง - - - - - - - 367 367 
         สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกยีรติ - - - - - - - - 
4. สอศ. - - - - 5,493 2,395 - - 7,888 
   4.1 วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี - - - - 1,415 615 - - 2,030 
   4.2 วทิยาลัยอาชวีศึกษากาญจนบุรี - - - - 1,321 686 - - 2,007 
   4.3 วทิยาลัยการอาชพีกาญจนบุรี - - - - 1,191 476 - - 1,667 
   4.4 วทิยาลัยสารพัดชา่งกาญจนบุรี - - - - 650 201 - - 851 
   4.5 วทิยาลัยการอาชพีพนมทวน - - - - 319 51 - - 370 
   4.6 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี - - - - 313 116 - - 429 
   4.7 วทิยาลัยเทคโนโลยบีริหารธรุกจิกาญจนบุรี - - - - 243 154 - - 397 
   4.8 วทิยาลัยอาชวีศึกษาบริหารธรุกจิกาญจนบุรี - - - - 41 96 - - 137 
5. กศน. - 844 6,483 7,946 655 - 3,574 - 19,502 
6. อปท. 1,436 3,099 921 276 - - - - 5,732 
   6.1 ร.ร. เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี  (5 รร. 3 ศูนย์) 908 2,445 200 - - - - - 3,553 
   6.2 ร.ร. อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 109 280 - - - - - - 389 
   6.3 ร.ร.เทศบาลต าบลทองผูมิ 50 - - - - - - - 50 
   6.4 ร.ร.เทศบาล 1 สังกดัเทศบลเมอืงท่าเรือพระแท่น 213 107 - - - - - - 320 
   6.5 ร.ร.องค์การบรหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 1  
(บ้านเกา่วทิยา)

- - 553 276 - - - - 829 

   6.6 ร.ร. องค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 2 
(บ้านหนองอ าเภอจนี) 90 168 168 - - - - - 426 

   6.7 ร.ร.วดัพุน  าร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเกา่ 1) 66 99 - - - - - - 165 
7. สตร. 547 1,619 - - - - - - 2,166 
8. พศ. - - 174 63 - - - - 237 

รวมทั้งสิ้น 25,969 69,917 36,513 21,269 6,357 2,395 3,574 16,039 182,033 

สงักัด รวมทั้งสิ้น

จ านวนนักเรียน
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ตารางที่ 4 จ านวนสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา
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1. สพฐ     175     117      68      40      44        4        2          450
   1.1 สพป.กจ.1       66       35       27        9        4        1         -          142
   1.2 สพป.กจ.2       48       30       13        4        7         -         -          102
   1.3 สพป.กจ.3       21       27        8       12       12        1         -            81
   1.4 สพป.กจ.4       40       24       14        9        5         -         -            92
   1.5 สพม.8         -         -        6        5       14        2        2            29
   1.6 โสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี -        1       -        -        -        -        -                     1
   1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต -        -        -        -        1       -        -        1             
   1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 -        -        -        -        1       -        -        1             
   1.9  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ า จ.กาญจนบุรี -        -        -        1       -        -        -        1             
2. สช.        2        4        3        4        8        1        1           23
    2.1 สช.1        2        1        1         -        5        1        1            11
    2.2 สช.2        1        1        3        3              8
    2.3 สช.3        2        1        1              4
3. อปท.        2        3        1        4        4         -         -           14
    3.1  เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี        1        2        1        1        3              8
    3.2 เทศบาลต าบลทองผาภูมิ        1              1
    3.3 อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว        1              1
    3.4 อนุบาลเทศบาลต าบลท่าเรือ        1              1
    3.5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี  1 (อบจ.บ้านเกา่วทิยา)        1              1
    3.6  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอ าเภอจนี)        1              1
   3.7 โรงเรียนวดัพุน้ าร้อนรัตนคีรี        1              1
4. สกอ.         -         -         -        1         -         -        3             4
     4.1 มหาวทิยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี        1              1
     4.2 มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น        1              1
     4.3 มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี        1              1
     4.4 มหาวทิยาลัยรามค าแหง        1              1
         สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกยีรติ              - 
5. สอศ.         -        1         -        3        1        3         -             8
   5.1 วทิยาลัยเทคนิคกาญจบุรี         -         -         -         -         -        1         -              1
   5.2 วยิาลัยอาชวีศึกษากาญจนบุรี         -         -         -         -         -        1         -              1
   5.3 วทิยาลัยการอาชพีกาญจนบุรี         -         -         -         -         -        1         -              1
   5.4 วทิยาลัยสารพัดชา่งกาญจนบุรี         -         -         -         -        1         -         -              1
   5.5 วทิยาลัยการอาชพีพนมทวน         -         -         -        1         -         -         -              1
   5.6 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี         -         -         -        1         -         -         -              1
   5.7  วทิยาลัยเทคโนโลยบีริหารธรุกจิกาญจนบุรี         -         -         -        1         -         -         -              1
   5.8 วทิยาลัยอาชวีศึกษาบริหารธรุกจิกาญจนบุรี         -        1         -         -         -         -         -              1
6. สตร.        6        4        4         -         -         -         -           14
7. พศ.        2        1             3
8. กศน. (แยก)         -         -         -         -         -         -         -           15

รวมทั้งสิ้น     187     130      76      52      57        8        6          531

สงักัด รวมทั้งส้ิน

ขนาดของสถานศึกษา
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ตารางที่ 5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 6 ปกีารศึกษา 2559 จ าแนกตามสังกัด

สิ้นปกีารศึกษา จบการศึกษา ซ้ าชัน้ ไม่ศึกษาต่อ ศึกษาต่อ
1. สพฐ              8,888              8,883                    5                     -             10,742

   1.1 สพป.กจ.1 2,674              2,674              -                     -                     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              

   1.5 สพม.8 -                     -                     -                     -                     1,859              

   1.6 โสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 23                  18                  5                    -                     18                  

   1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต 36                  36                  -                     -                     36                  

   1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 42                  42                  -                     -                     42                  

   1.9  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ า จ.กาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     

2. สช.              1,626              1,625                    1                    1              1,624

3. สกอ.                     -                     -                     -                     -                     - 

     3.1 มหาวทิยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     

     3.2 มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น -                     -                     -                     -                     -                     

     3.3 มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     

     3.4 มหาวทิยาลัยรามค าแหง -                     -                     -                     -                     -                     

         สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกยีรติ

4. สอศ.                     -                     -                     -                     -                     - 

   4.1 วทิยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     

   4.2 วทิยาลัยอาชวีศึกษากาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     

   4.3 วทิยาลัยการอาชพีกาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     

   4.4 วทิยาลัยสารพัดชา่งกาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     

   4.5 วทิยาลัยการอาชพีพนมทวน -                     -                     -                     -                     -                     

   4.6 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     

   4.7 วทิยาลัยเทคโนโลยบีริหารธรุกจิกาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     

   4.8 วทิยาลัยอาชวีศึกษาบริหารธรุกจิกาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     

5. อปท.                 482                 477                    5                    1                 430

   5.1 ร.ร. เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี  (5 รร. 5 ศูนย์) 410                 406                 4                    -                     360                 

   5.2 ร.ร. อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 32                  32                  -                     -                     32                  

   5.3 ร.ร.เทศบาลต าบลทองผูมิ -                     -                     -                     -                     -                     

   5.4 ร.ร.เทศบาล 1 สังกดัเทศบลเมอืงท่าเรือพระแท่น -                     -                     -                     -                     -                     

   5.5 ร.ร.องค์การบรหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 1   (บ้านเกา่วทิยา) -                     -                     -                     -                     -                     

   5.6 ร.ร. องค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 2 
(บ้านหนองอ าเภอจนี)

23                  23                  -                     -                     23                  

   5.7 ร.ร.วดัพุน  าร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเกา่ 1) 17                  16                  1                    1                    15                  

6. สตร.                 229                 224                    1                  50                 176

7. พศ.                     -                     -                     -                     -                     - 

รวมทั้งสิ้น             11,225             11,209                  12                  52             12,972

จ านวนนักเรียน (คน)
สังกัด
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ตารางที่ 6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ปกีารศึกษา 2559 จ าแนกตามสังกัด

สิ้นปกีารศึกษา จบการศึกษา ซ้ าชั้น ไม่ศึกษาตอ่ ศึกษาตอ่
1. สพฐ              6,977              6,977                    -                367              6,610

   1.1 สพป.กจ.1 714                714                -                    -                    714                

   1.2 สพป.กจ.2 535                535                -                    33                  502                

   1.3 สพป.กจ.3 803                803                -                    43                  760                

   1.4 สพป.กจ.4 585                585                -                    49                  536                

   1.5 สพม.8 4,129              4,129              -                    242                3,887              

   1.6 โสตศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี -                    -                    -                    -                    -                    

   1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต 105                105                -                    -                    105                

   1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์45 106                106                -                    -                    106                

   1.9  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ า จ.กาญจนบุรี -                    -                    -                    -                    -                    

2. สช.                281                281                    -                    -                281

3. สกอ.                    -                    -                    -                    -                    - 

     3.1 มหาวิทยาลัยราชภฎักาญจนบุรี -                    -                    -                    -                    -                    

     3.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น -                    -                    -                    -                    -                    

     3.3 มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี -                    -                    -                    -                    -                    

     3.4 มหาวิทยาลัยรามค าแหง -                    -                    -                    -                    -                    

         สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกยีรติ

4. สอศ.                    -                    -                    -                    -                    - 

   4.1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี -                    -                    -                    -                    -                    

   4.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี -                    -                    -                    -                    -                    

   4.3 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี -                    -                    -                    -                    -                    

   4.4 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี -                    -                    -                    -                    -                    

   4.5 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน -                    -                    -                    -                    -                    

   4.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี -                    -                    -                    -                    -                    

   4.7 วิทยาลัยเทคโนโลยบีริหารธุรกจิกาญจนบุรี -                    -                    -                    -                    -                    

   4.8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกจิกาญจนบุรี -                    -                    -                    -                    -                    

5. อปท.                235                224                  11                    6                218

   5.1 ร.ร. เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี  (5 รร. 5 ศูนย์) 54                  51                  3                    -                    51                  

   5.2 ร.ร. อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว -                    -                    -                    -                    -                    

   5.3 ร.ร.เทศบาลต าบลทองผูมิ -                    -                    -                    -                    -                    

   5.4 ร.ร.เทศบาล 1 สังกดัเทศบลเมอืงท่าเรือพระแท่น -                    -                    -                    -                    -                    
   5.5 ร.ร.องค์การบรหารส่วนจงัหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเกา่วิทยา) 143                136                7                    6                    130                

   5.6 ร.ร. องค์การบริหารส่วนจงัหวัดกาญจนบุรี 2 
(บ้านหนองอ าเภอจนี)

38                  37                  1                    -                    37                  

   5.7 ร.ร.วัดพุน  าร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเกา่ 1) -                    -                    -                    -                    -                    

6. สตร.                    -                    -                    -                    -                    - 

7. พศ.                  41                  38                    3                    4                  34

รวมทัง้สิน้              7,534              7,520                  14                377              7,143

สังกัด
จ านวนนักเรียน (คน)
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ตารางที่ 7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสงักัด

สิ้นปีการศึกษา จบการศึกษา ซ้ าชั้น ไม่ศึกษาตอ่ ศึกษาตอ่

1. สพฐ              3,525              3,525                    -                328              3,187

   1.1 สพป.กจ.1 -                     -                     -                     -                     -                     
   1.2 สพป.กจ.2 37                  37                  -                     1                    36                  
   1.3 สพป.กจ.3 42                  42                  -                     18                  24                  
   1.4 สพป.กจ.4 10                  10                  -                     
   1.5 สพม.8 3,384              3,384              -                     309                 3,075              
   1.6 โสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     
   1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต 52                  52                  -                     -                     52                  
   1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 -                     -                     -                     -                     -                     
   1.9 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ า จ.กาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     

2. สช.              1,626              1,625                    1                    1              1,624

3. สกอ.                    -                    -                    -                    -                    - 

    3.1 มหาวทิยาลัยราชภฎักาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     
    3.2 มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น -                     -                     -                     -                     -                     
    3.3 มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     
    3.4 มหาวทิยาลัยรามค าแหง -                     -                     -                     -                     -                     
         สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกยีรติ -                     -                     -                     -                     -                     

4. สอศ.                    -                    -                    -                    -                    - 

   4.1 วทิยาลัยเทคนิคกาญจบุรี -                     -                     -                     -                     -                     
   4.2 วยิาลัยอาชวีศึกษากาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     
   4.3 วทิยาลัยการอาชพีกาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     
   4.4 วทิยาลัยสารพัดชา่งกาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     
   4.5 วทิยาลัยการอาชพีพนมทวน -                     -                     -                     -                     -                     
   4.6 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     
   4.7 วทิยาลัยเทคโนโลยบีริหารธรุกจิกาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     
   4.8 วทิยาลัยอาชวีศึกษาบริหารธรุกจิกาญจนบุรี -                     -                     -                     -                     -                     

5. อปท.                110                108                    2                    8                100

   5.1 ร.ร. เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี  (5 รร. 5 ศูนย์) -                     -                     -                     -                     -                     
   5.2 ร.ร. อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว -                     -                     -                     -                     -                     
   5.3 ร.ร.เทศบาลต าบลทองผูมิ -                     -                     -                     -                     -                     
   5.4 ร.ร.เทศบาล 1 สังกดัเทศบลเมอืงท่าเรือพระแท่น -                     -                     -                     -                     -                     
   5.5 ร.ร.องค์การบรหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 1   (บ้านเกา่วทิยา)

110                 108                 2                    8                    100                 

   5.6 ร.ร. องค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 2 
(บ้านหนองอ าเภอจนี)

-                     -                     -                     -                     -                     

   5.7 ร.ร.วดัพุน  าร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเกา่ 1) -                     -                     -                     -                     -                     

6. สตร.                    -                    -                    -                    -                    - 

7. พศ.                    4                    4                    -                    -                    4

รวมทั้งสิ้น              5,265              5,262                    3                337              4,915

สงักัด
จ านวนนักเรียน (คน)
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ตารางที่ 8 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สายอาชีพ ปีการศึกษา 2559
8.1 ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ

สิน้ปีการศึกษา จบการศึกษา
สอศ.

  1. วทิยาลัยเทคนิคกาญจบุรี 547 257
  2. วยิาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 300 300
  3. วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 259 224
  4. วทิยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 89 89
  5. วทิยาลัยการอาชีพพนมทวน 75 75
  6. วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี 53 45
  7. วทิยาลัยเทคโนโลยบีริหารธรุกิจกาญจนบุรี 95 95
  8. วทิยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธรุกิจกาญจนบุรี 20 20

รวมทั้งสิน้ 1438 1105

8.2 ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง

สิน้ปีการศึกษา จบการศึกษา
สอศ.

  1. วทิยาลัยเทคนิคกาญจบุรี 283 247
  2. วยิาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 249 249
  3. วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 248 237
  4. วทิยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 54 54
  5. วทิยาลัยการอาชีพพนมทวน 22 22
  6. วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี 58 53
  7. วทิยาลัยเทคโนโลยบีริหารธรุกิจกาญจนบุรี 90 90
  8. วทิยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธรุกิจกาญจนบุรี 45 45

รวมทั้งสิน้ 1049 997

สังกัด
จ านวนนักเรียน (คน)

สังกัด
จ านวนนักเรียน (คน)
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ตารางที่ 9 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสาเหตุ และสังกัด
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1. สพฐ    112,939        4      20      31      79       -          4     224      12       -        374

   1.1 สพป.กจ.1 24,979         3         4       10         3       -         -         53         2       -   75       

   1.2 สพป.กจ.2 17,233       -           1         1         1       -         -           5       -         -   8         

   1.3 สพป.กจ.3 23,562       -         -         -           1       -         -       118         1       -   120      

   1.4 สพป.กจ.4 17,118       -         -           2       -         -         -           1       -         -   3         

   1.5 สพม.8 28,400         1       15       18       74       -           4       17         9       -   138      

   1.6 โสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี           181       -         -         -         -         -         -         -         -         -          -   

   1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต           617       -         -         -         -         -         -         30       -         -   30       

   1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45           849       -         -         -         -         -         -         -         -         -          -   

   1.9 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ า จ.กาญจนบุรี             -         -         -         -         -         -         -         -         -         -          -   

2. สช.      17,115       -          1       -         -         -         -        36       -          3       40

3. สกอ.      10,107       -         -         -         -         -         -         -         -         -    10,107

     4.1 มหาวทิยาลัยราชภฎักาญจนบุรี 6,095       -         -         -         -         -         -         -         -         -          -   

     4.2 มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น 1,588       -         -         -         -         -         -         -         -         -          -   

     4.3 มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี 1,058       -         -         -         -         -         -         -         -         -          -   

     4.4 มหาวทิยาลัยรามค าแหง 1,366       -         -         -         -         -         -         -         -         -          -   

         สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกยีรติ

4. สอศ.       7,519      79      49      15      21        1      24      32      46     418   8,204

   4.1 วทิยาลัยเทคนิคกาญจบุรี 1,959       -         -         -         -         -         -         -         -   125    125      

   4.2 วยิาลัยอาชวีศึกษากาญจนบุรี 1,933 42            -         -         -         -         -         -         -         -   42       

   4.3 วทิยาลัยการอาชพีกาญจนบุรี 1,647 19      27      5        12            -   20      23      31      133    270      

   4.4 วทิยาลัยสารพัดชา่งกาญจนบุรี 762 5        7        3        4        1        1        4        6        89      120      

   4.5 วทิยาลัยการอาชพีพนมทวน 315 9        2        1        3              -   1        4        4        6        30       

   4.6 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี 343       -   2              -         -         -   1              -         -   51      54       

   4.7 วทิยาลัยเทคโนโลยบีริหารธรุกจิกาญจนบุรี 402       -   5              -   1              -   1        1        3        12      23       

   4.8 วทิยาลัยอาชวีศึกษาบริหารธรุกจิกาญจนบุรี 158 4        6        6        1              -         -         -   2        2        21       

5. อปท.       5,660      14        3       -          4       -         -        13       -        17       51

   5.1 ร.ร. เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี  (5 รร. 5 ศูนย์)        3,627         4         1       -           4       -         -         -         -         17        26

   5.2 ร.ร. อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว           380       -         -         -         -         -         -           1       -         -            1

   5.3 ร.ร.เทศบาลต าบลทองผูมิ            65       -         -         -         -         -         -         -         -         -          -   

   5.4 ร.ร.เทศบาล 1 สังกดัเทศบลเมอืงท่าเรือพระแท่น           231       -         -         -         -         -         -         -         -         -          -   
   5.5 ร.ร.องค์การบรหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 1 (บ้านเกา่วทิยา)           836       10       -         -         -         -         -         12       -         -          22

   5.6 ร.ร. องค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 2 
(บ้านหนองอ าเภอจนี)

          367       -           2       -         -         -         -         -         -         -            2

   5.7 ร.ร.วดัพุน  าร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเกา่ 1)           154       -         -         -         -         -         -         -         -         -          -   

7. สตร.       1,965        1        1        1        2       -          4        3        1       -         13

8. พศ.          114        1       -         -         -         -         -         -         -         -           1

รวมทั้งสิ้น    155,419      99      74      47     106        1      32     308      59     438   1,164

สังกัด

จ านวนนักเรียน (คน)
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1. สพฐ 99,270 1 179 4 2 2 10,101 3 239 1 1 13 - - 2,775 1,099 113,690 

   1.1 สพป.กจ.1 23,185 1 41 2 1 1 1,099 2 25 6 290 147 24,800 

   1.2 สพป.กจ.2 16,634 - 47 1 - - 671 - 20 - - - - - 69 27 17,469 

   1.3 สพป.กจ.3 14,071 - 20 - - 1 6,626 1 127 1 1 7 - - 2,256 797 23,908 

   1.4 สพป.กจ.4 16,634 - 47 1 - - 671 - 20 - - - - - 69 27 17,469 

   1.5 สพม.8 26,970 - 24 - 1 - 1,034 - 47 - - - - - 81 101 28,258 

   1.6 โรงเรียนโสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี 172 - - - - - - - - - - - - - - - 172 

   1.7 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราช 676 - - - - - - - - - - - - - 10 - 686 

   1.8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์45 928 - - - - - - - - - - - - - - - 928 

   1.9 ศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจงัหวดักาญจนบุรี 370 - - - - - - - - - - - - - 2 - 372 

2. สช. 17,087 - - 2 2 - 15 - - - - 3 6 - 17,115 

3. สกอ. 16,039 - - - - - - - - - - - - - - - 16,039 

     3.1 มหาวทิยาลัยราชภฎักาญจนบุรี 5,798 - - - - - - - - - - - - - - - 5,798 

     3.2 มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น 8,503 - - - - - - - - - - - - - - - 8,503 

     3.3 มหาวทิยาลัยมหดิล วทิยาเขตกาญจนบุรี 1,371 - - - - - - - - - - - - - - - 1,371 
     3.4 มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกยีรติ

367 - - - - - - - - - - - - - - - 367 

4. สอศ. 7,701 - - - - - 58 - 4 - - - 13 8 83 21 7,888 

   4.1 วทิยาลัยเทคนิคกาญจบุรี 2,009 10 11 2,030 

   4.2 วยิาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 1,954 - - - - - 34 - - - - - - - - 19 2,007 

   4.3 วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 1,655 6 4 2 1,667 

   4.4 วทิยาลัยสารพดัช่างกาญจนบุรี 822 - - - - - 8 - - - - - 13 8 - - 851 

   4.5 วทิยาลัยการอาชีพพนมทวน 370 - - - - - - - - - - - - - - - 370 

   4.6 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 363 66 429 

   4.7 วทิยาลัยเทคโนโลยีบริหารธรุกจิกาญจนบุรี 397 - - - - - - - - - - - - - - - 397 

   4.8 วทิยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธรุกจิกาญจนบุรี 131 - - - - - - - - - - - - - 6 - 137 

5. กศน. 35,119 - - - - - 434 - 28 - - 146 251 35,978 

6. อปท. 5,572 - 1 - - - 133 1 1 - - - - - 13 11 5,732 

    6.1  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 3,479 - 1 - - - 52 1 1 - - - - - 13 6 3,553 

    6.2 เทศบาลต าบลทองผาภมูิ 389 - - - - - - - - - - - - - - - 389 

    6.3 อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว 50 - - - - - - - - - - - - - - - 50 

    6.4 อนุบาลเทศบาลต าบลท่าเรือ 318 - - - - - 2 - - - - - - - - - 320 

    6.5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี  1 
(อบจ.บ้านเกา่วทิยา)

823 - - - - - 1 - - - - - - - - 5 829 

    6.6  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 2 
(บ้านหนองอ าเภอจนี)

423 - - - - - 3 - - - - - - - - - 426 

    6.7 โรงเรียนวดัพนุ  าร้อนรัตนคีรี 90 - - - - - 75 - - - - - - - - - 165 

7. สตร. 1,021 - 1 - - - 536 - 5 - - - - - 236 252 2,051 
8. พศ. 180 - 2 - - - - - - - - - - - 2 8 192 

รวมทัง้สิน้ 181,989 1 183 6 4 2 11,277 4 277 1 1 16 3,261 1,642 198,685 

ตารางที ่10   จ านวนนักเรียน ปกีารศึกษา 2559 จ าแนกตามสัญชาติ และแยกตามสังกัด
สัญชาติ

สังกัด
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ตารางที ่11 จ านวนนักเรียนพิการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามความประเภทพิการและสังกัด

ทา
งก

าร
เห

็น

ทา
งก

าร
ได

้ยิน

ทา
งส

ติป
ัญ

ญ
า

ทา
งร

่าง
กา

ย/
สุข

ภา
พ

ปัญ
หา

ทา
งก

าร
เรีย

นร
ู้

ทา
งก

าร
พูด

/ภ
าษ

า

ทา
งพ

ฤต
ิกร

รม
/อ

าร
มณ

์

ออ
ทิส

ติก

พิก
าร

ซ  า
ซ้อ

น

อื่น
 ๆ

รว
มท

ั งส
ิ น

1. สพฐ      23      80     339     280  1,594      28      45      81     150        1  2,621

   1.1 สพป.กจ.1 7 1 72 27 570 9 28 30 12 - 756 

   1.2 สพป.กจ.2 2 - 30 15 305 5 5 5 28 - 395 

   1.3 สพป.กจ.3 1 5 18 31 494 8 5 4 25 - 591 

   1.4 สพป.กจ.4 8 3 25 22 189 3 3 7 17 - 277 

   1.5 สพม.8 4 1 2 7 29 1 1 2 - - 47 

   1.6 โสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี - 66 106 - 6 - - 3 1 1 183 

   1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต - - - - - - - - - - - 

   1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 - - - - - - - - - - - 

   1.9 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ า จ.กาญจนบุรี 1 4 86 178 1 2 3 30 67 - 372

2. สช.        1        4        3        7        2         -         -        4        4         -      25

3. สกอ.         -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         - 

     3.1 มหาวทิยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี - - - - - - - - - - - 

     3.2 มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น - - - - - - - - - - - 

     3.3 มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี - - - - - - - - - - - 
     3.4 มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ

- - - - - - - - - - - 

         สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ

4. สอศ.         -        6        2      10         -         -         -         -         -         -      18

   4.1 วทิยาลัยเทคนิคกาญจบุรี - 5 - - - - - - - - 5 

   4.2 วยิาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี - - - 4 - - - - - - 4 

   4.3 วทิยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี - - - 4 - - - - - - 4 

   4.4 วทิยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี - - 1 2 - - - - - - 3 

   4.5 วทิยาลัยการอาชีพพนมทวน - 1 - - - - - - - - 1 

   4.6 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี - - - - - - - - - - - 

   4.7 วทิยาลัยเทคโนโลยบีริหารธรุกิจกาญจนบุรี - - - - - - - - - - - 

   4.8 วทิยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธรุกิจกาญจนบุรี - - 1 - - - - - - - 1 

5. กศน.        2         -        5        9         -         -         -         -         -         -      16

6. อปท.         -         -        5        2      11        3        3         -        2        4      30

    6.1  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี - - 2 1 8 - 3 - 1 - 15 

    6.2 เทศบาลต าบลทองผาภูมิ - - - - 1 - - - - 4 5 

    6.3 อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว - - - - - - - - - - - 

    6.4 อนุบาลเทศบาลต าบลท่าเรือ - - 2 1 2 3 - - 1 - 9 

    6.5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 1 
(อบจ.บ้านเก่าวทิยา)

- - - - - - - - - - -        

    6.6  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 2 
(บ้านหนองอ าเภอจนี)

- - - - - - - - - - -        

    6.7 โรงเรียนวดัพุน  าร้อนรัตนคีรี - - 1 - - - - - - - 1 

7. สตร.        1        3        5        3         -         -         -         -        1         -      13

8. พศ.        2         -         -         -         -         -         -         -         -         -        2

รวมทั งสิ น      29      93     359     311  1,607      31      48      85     157        5  2,725

สังกัด

จ านวนนักเรียน (คน)



204
ตารางที่ 12 จ านวนนักเรียนดอ้ยโอกาส ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามประเภทความดอ้ยโอกาส และสงักัด
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1. สพฐ      17       7        -      41       1       4       1  1,825       8  64,393       4    150      94  66,545
   1.1 สพป.กจ.1 4 - - 3 - 2 - 134 1 13214 2 25 - 13,385 
   1.2 สพป.กจ.2 - - - 4 - - - 35 - 11,755 - 15 - 11,809 
   1.3 สพป.กจ.3 - 7 - 16 - 1 1 1,619 5 15,419 1 41 - 17,110 
   1.4 สพป.กจ.4 - - - 6 - 1 - 18 - 11,674 1 26 - 11,726 
   1.5 สพม.8 13 - - 12 1 - - 9 2 11,610 - 10 - 11,657 
   1.6 โสตศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี - - - - - - - - - 163 - 4 5 172 
   1.7 ร.ร.สมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต - - - - - - - 10 - 558 - 29 89 686 
   1.8 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 - - - - - - - - - - - - - - 
   1.9 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ า จ.กาญจนบุรี - - - - - - - - - - - - - - 
2. สช.        -        -        -        -        -        -        -        -        -       17        -        -        -        17
3. สกอ.        -        -        -        -        -        -        -        -        -          -        -        -        -          - 
   3.1 มหาวทิยาลัยราชภฎักาญจนบุรี - - - - - - - - - - - - - -          
   3.2 มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น - - - - - - - - - - - - - -          
   3.3 มหาวทิยาลัยมหิดล วทิยาเขตกาญจนบุรี - - - - - - - - - - - - - -          
   3.4 มหาวทิยาลัยรามค าแหง 
สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกยีรติ - - - - - - - - - - - - - 

-          
4. สอศ.      50        -        -        -       7        -        -      26        -      176      43        -        -      302
   4.1 วทิยาลัยเทคนิคกาญจบุรี - - - - 7 - - 21 - - - - - 28 
   4.2 วยิาลัยอาชวีศึกษากาญจนบุรี - - - - - - - - - 117 - - - 117 
   4.3 วทิยาลัยการอาชพีกาญจนบุรี - - - - - - - - - - - - - - 
   4.4 วทิยาลัยสารพัดชา่งกาญจนบุรี 50 - - - - - - 5 - 59 2 - - 116 
   4.5 วทิยาลัยการอาชพีพนมทวน - - - - - - - - - - - - - - 
   4.6 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยกีาญจนบุรี - - - - - - - - - - 41 - - 41 
   4.7 วทิยาลัยเทคโนโลยบีริหารธรุกจิกาญจนบุรี - - - - - - - - - - - - - - 
   4.8 วทิยาลัยอาชวีศึกษาบริหารธรุกจิกาญจนบุรี - - - - - - - - - - - - - - 
5. กศน. (แยก)        -        -        -        -        -        -        -        -        -          -        -        -        -          - 
6. อปท.        -        -        -       5        -        -       1       2        -      799        -       3        -      810
    6.1  เทศบาลเมอืงกาญจนบุรี - - - 5 - - - 2 - 746 - 3 - 756
    6.2 เทศบาลต าบลทองผาภมูิ - - - - - - 1 - - 5 - - - 6
    6.3 อนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว - - - - - - - - - - - - - - 
    6.4 อนุบาลเทศบาลต าบลท่าเรือ - - - - - - - - - 34 - - - 34

    6.5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี  1 
(อบจ.บ้านเกา่วทิยา)

- - - - - - - - - - - - - - 

    6.6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดักาญจนบุรี 2 
(บ้านหนองอ าเภอจนี)

- - - - - - - - - - - - - - 

    6.7 โรงเรียนวดัพุน  าร้อนรัตนคีรี - - - - - - - - - 14 - - - 14
7. สตร.        -        -        -       2        -        -        -    241        -      871      24      13      59    1,210
8. พศ.        -        -        -        -        -        -        -        -        -      114        -        -        - 

รวมทั้งสิ้น      67       7        -      48       8       4       2  2,094       8  66,370      71    166    153  68,998

สงักัด

จ านวนนักเรียน (คน)
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ตารางที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 2558 - 2559

13.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ภาษาไทย 48.51 48.13 47.59 46.05 40.64 -     47.81 49.33 51.26 42.84 53.05 50.59 37.92 -     47.13 52.98

สังคมศึกษา 48.32 47.97 51.67 46.75 41.99 -     48.74 49.18 46.19 37.96 47.61 43.80 39.13 -     42.94 40.47

ภาษาอังกฤษ 36.45 36.58 44.05 35.45 33.49 -     38.20 40.31 32.93 27.26 36.88 30.53 29.86 -     31.49 41.22

คณิตศาสตร์ 41.30 41.49 43.53 36.59 34.68 -     40.95 43.47 39.30 28.28 39.11 34.91 28.56 -     34.03 46.68

วิทยาศาสตร์ 42.12 41.67 43.02 40.23 35.13 -     41.86 42.59 40.78 50.14 41.29 37.77 34.93 -     40.98 34.59

รวมเฉลี่ย 43.34 43.17 45.98 41.01 37.19 -    43.51 44.98 42.09 37.30 43.59 39.52 34.08 -    39.31 43.19

13.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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ภาษาไทย 41.08 41.13 39.51 39.66 -     38.88 40.05 42.64 44.05 39.35 46.40 44.34 -     43.47 43.52 46.36

สังคมศึกษา 44.25 43.81 43.99 43.07 -     44.68 43.96 46.24 43.62 41.60 50.22 49.02 -     48.29 46.55 29.31

ภาษาอังกฤษ 30.86 27.26 29.16 27.35 -     26.86 28.30 30.62 29.53 26.16 35.19 29.01 -     33.70 30.72 34.99

คณิตศาสตร์ 34.92 29.46 30.90 28.91 -     30.57 30.95 32.40 30.91 25.52 30.12 27.42 -     23.23 27.44 49.00

วิทยาศาสตร์ 36.50 35.22 34.21 32.81 -     34.92 34.73 37.63 33.68 32.18 35.26 33.06 -     33.44 33.52 31.80

รวมเฉลี่ย 37.44 35.36 35.60 34.36 -    33.26 35.21 37.91 36.36 32.96 39.44 36.57 -    36.43 36.35 38.29

13.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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ภาษาไทย 42.23 42.95 42.26 41.02 -     44.25 42.54 49.36 50.43 41.05 37.88 41.18 -     47.15 43.54 52.29

สังคมศึกษา 37.76 37.35 35.50 34.47 -     42.22 37.46 39.70 22.85 31.63 31.00 30.81 -     34.04 30.07 35.89

ภาษาอังกฤษ 19.99 20.26 21.45 17.46 -     22.65 20.36 24.98 30.26 21.81 27.50 21.80 -     24.22 25.12 26.76

คณิตศาสตร์ 21.86 22.25 20.53 19.48 -     14.65 19.75 26.59 34.42 18.22 19.48 17.74 -     14.38 20.85 24.88

วิทยาศาสตร์ 30.70 30.87 30.71 29.91 -     31.15 30.67 33.40 25.09 28.73 26.48 28.31 -     28.21 27.36 31.62

รวมเฉลี่ย 30.53 30.74 30.09 28.47 -    30.98 30.16 34.81 32.61 28.29 28.47 27.97 -    29.60 29.39 34.49

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559
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ตารางที่ 14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน B - NET ปีการศึกษา 2558 - 2559

14.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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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

14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
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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

ปีการศึกษา 2559ปีการศึกษา 2558

ประเภทวิชา

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559



ตารางที่ 15 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดบัชาตดิา้นอาชีวศึกษา V - NET ปีการศึกษา 2558 - 2559
           15.1 ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ
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ความรูพ้ื้นฐานทั่วไป 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

ทักษะทางสงัคมและการด ารงชีวติ 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

ทักษะการจดัการงานอาชีพ 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

รวมเฉลี่ย 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
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           15.2 ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสงู

วทิ
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ลยั
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ี
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ีพก
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บุร
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ดช
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ี

วทิ
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ลยั
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รอ
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ีพพ
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น
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ฉล

ี่ย
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แน
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ฉล

ี่ยร
ะด

บัป
ระ

เท
ศ

วทิ
ยา

ลยั
เท

คนิ
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บุร
ี

วทิ
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ชีว
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ษา
กา

ญ
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ี

วทิ
ยา

ลยั
กา
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ีพก
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จน
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ี
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ลยั
สา
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่าง
กา

ญ
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วทิ
ยา

ลยั
กา
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าช

ีพพ
นม
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น

วทิ
ยา

ลยั
เก

ษต
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ละ
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คโ
นโ

ลย
ี

เท
คโ

นโ
ลย

ีบร
ิหา

รธ
รุกิ

จก
าญ

จน
บรุ

ี

บร
ิหา

รธ
ุรกิ

จก
าญ

จน
บุร

ี

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยร
ะด

บัป
ระ

เท
ศ

ความรูพ้ื้นฐานทั่วไป 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

ทักษะทางสงัคมและการด ารงชีวติ 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

ทักษะการจดัการงานอาชีพ 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

รวมเฉลี่ย 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 35.92 37.86 36.74 42.92 37.35

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2559

วชิา/เน้ือหาหลกั

ปีการศึกษา 2558

วชิา/เน้ือหาหลกั

ปีการศึกษา 2558
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ตารางที่ 16 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดบัชาตดิา้นอาชีวศึกษา N - NET ปีการศึกษา 2558 - 2559
           16.1 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  +เพ่ิม/-ลด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  +เพ่ิม/-ลด
ประเทศ 40.66 36.68 -3.98 37.13 39.80 2.67

จงัหวดั 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

จงัหวดั 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

จงัหวดั 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

จงัหวดั 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

จงัหวดั 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

จงัหวดั 42.20 38.87 -3.33 43.69 42.64 -1.05

           16.2 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  +เพ่ิม/-ลด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  +เพ่ิม/-ลด
ประเทศ 43.98 43.44 -0.54 42.07 39.25 -2.82

จงัหวดั 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

จงัหวดั 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

จงัหวดั 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

จงัหวดั 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

จงัหวดั 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

จงัหวดั 40.29 39.81 -0.48 40.93 39.26 -1.68

           16.3 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  +เพ่ิม/-ลด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  +เพ่ิม/-ลด
ประเทศ 35.29 33.95 -1.34 42.44 37.76 -4.68

จงัหวดั 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

จงัหวดั 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

จงัหวดั 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

จงัหวดั 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

จงัหวดั 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

จงัหวดั 32.63 33.17 0.54 34.26 33.93 -0.32
รวมเฉลี่ย

สาระการพัฒนาสงัคม

รวมเฉลี่ย

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สาระการประกอบอาชีพ

สาระทักษะการด าเนินชีวติ

สาระความรู้พ้ืนฐาน

สาระการประกอบอาชีพ

สาระทักษะการด าเนินชีวติ

สาระการพัฒนาสงัคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบั

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดบั
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

สาระทักษะการเรียนรู้

สาระความรู้พ้ืนฐาน

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

สาระทักษะการเรียนรู้

สาระความรู้พ้ืนฐาน

สาระทักษะการเรียนรู้

สาระการประกอบอาชีพ

รวมเฉลี่ย

สาระการพัฒนาสงัคม

สาระทักษะการด าเนินชีวติ

ระดบั
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ค ำสั่งจังหวัดกำญจนบุรี 

ที ่1911/2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด (พ.ศ. 2562 – 2565) 
       และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกำญจนบุรี (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณ 
       รำยจ่ำยประจ ำปี) 

............................................. 
 

   ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
มำตรำ 9 ได้ก ำหนดไว้ว่ำ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภำรกิจของรัฐ ให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ 
คือ (1) ก่อนจะด ำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ (2)    
กำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมข้อ (1) ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ และ
งบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจและตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของภำรกิจ และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร  ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560  ก ำหนดให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด          
กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  รวมถึงปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือตำมที่ได้รับ
มอบหมำยในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติใน
ระดับจังหวัดภำยใต้บริบทของพ้ืนที ่โดยกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำน องค์กร และภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำ โดยใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเป็นกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน      
ทุกระดับสัมฤทธิ์ผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
             เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของจังหวัดกำญจนบุรี
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะท ำงำน
จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด (พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
(ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ของจังหวัดกำญจนบุรี  ดังนี้  
  1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
     1.1 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี ประธำนคณะกรรมกำร 
     1.2 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี รองประธำนคณะกรรมกำร  
     1.3 ศึกษำธิกำรภำค 4 รองประธำนคณะกรรมกำร 
     1.4 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ คณะกรรมกำร 
                   และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   
     1.5 ผู้ก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 13   คณะกรรมกำร 
     1.6 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำร 
       ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 
     1.7 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำร 
       ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

    /1.8 ผู้อ ำนวยกำร.... 



 
       - 2 – 
 

       1.8 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำร 
       ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 
                 1.9 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำร 
       ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4 
     1.10 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะกรรมกำร 
         มัธยมศึกษำ เขต 8   
     1.11 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี   คณะกรรมกำร  

     1.12 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิทยำเขตกำญจนบุรี   คณะกรรมกำร 
         มหำวิทยำลัยมหิดล 

     1.13 รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเวสเทิร์น คณะกรรมกำร 
         วิทยำเขตกำญจนบุรี 
     1.14 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดกำญจนบุรี คณะกรรมกำร 
     1.15 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดกำญจนบุรี  คณะกรรมกำร 
     1.16 ท้องถิ่นจังหวัดกำญจนบุรี คณะกรรมกำร 
     1.17 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี   คณะกรรมกำร 
     1.18 ประธำนอำชีวศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี   คณะกรรมกำร 
     1.19 ประธำนคณะกรรมกำรประสำนส่งเสริม คณะกรรมกำร 
         กำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี 
     1.20 นำยอนันต์ กลัปะ                 คณะกรรมกำรและ 
         ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เลขำนุกำร     
     1.21 นำยโอภำส ต้นทอง   คณะกรรมกำรและ 
         รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

    1.22 นำงวันทนีย์ ขำวผ่อง          คณะกรรมกำรและ 
         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

           ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

      มีหน้าที่   
     1. ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำหนดนโยบำยในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี  
     2. อ ำนวยกำร ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
     3. ติดตำม สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ 
     4. แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมจ ำเป็น 
 
 
 

/2. คณะท ำงำน... 
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 2. คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ. 2562 – 2565) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  
               2.1 นำยอนันต์ กัลปะ                               ประธำนคณะท ำงำน 
                ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
    2.2 นำยณรงค์เดช  รัตนำนนท์เสถียร      รองประธำนคณะท ำงำน 
                อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฎกำญจนบุรี  
    2.3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ คณะท ำงำน 
                 และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  หรือผู้แทน    
    2.4 ผู้ก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 13 หรือผู้แทน คณะท ำงำน    
              2.5 ท้องถิ่นจังหวัดกำญจนบุรี หรือผู้แทน คณะท ำงำน 
    2.6 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ คณะท ำงำน 
                ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1-4 หรือผู้แทน 
 2.7 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้แทน     คณะท ำงำน 
       มัธยมศึกษำ เขต 8 
  2.8 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดกำญจนบุรี คณะท ำงำน 
       หรือผู้แทน 
  2.9 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำกำญจนบุรี คณะท ำงำน 
       หรือผู้แทน 
           2.10 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี หรือผู้แทน คณะท ำงำน 
          
           2.11 ประธำนอำชีวศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี หรือผู้แทน คณะท ำงำน 
           2.12 รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง   คณะท ำงำน 
         สำขำวิทยำบริกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
           2.13 นำยกเทศมนตรีเมืองกำญจนบุรี หรือผู้แทน คณะท ำงำน 
           2.14 นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเรือพระแท่น หรือผู้แทน คณะท ำงำน 
           2.15 นำยกเทศมนตรีต ำบลทองผำภูมิ หรือผู้แทน คณะท ำงำน 
           2.16 นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองขำว หรือผู้แทน คณะท ำงำน 
           2.17 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ หรือผู้แทน คณะท ำงำน 
 2.18 นำงมิตภำณี พงษ์พัว คณะท ำงำน 
                            คณบดีคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำญจนบุรี          
           2.19 นำยปรเมศร์ กลิ่นหอม คณะท ำงำน 
                 รองคณบดีคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎกำญจนบุรี   
 2.20 นำยอ ำนำจ เจรีรัตน์ คณะท ำงำน 
                 ส ำนักวิชำสหวิทยำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล  
         วิทยำเขตกำญจนบุรี 
 

 /2.21 นำยศุภชัย... 
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           2.21 นำยศุภชัย  มำกสมบูรณ์           คณะท ำงำน 
         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
          ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 
    2.22 นำงสำวฐิติมำ กลั่นบุศย์ คณะท ำงำน 
                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 
 2.23 นำยศิริพงษ์ จิณแพทย์ คณะท ำงำน 
                 ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ องค์กำรบริกำรส่วนต ำบลบำ้นเก่ำ 
 2.24 นำยสนธ ิ ภูละมุล คณะท ำงำน 
          ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงกำญจนบุรี   
 2.25 นำยจงสวัสดิ์ หุรตระกูล          คณะท ำงำน 
                 รองผ่ำยแผนงำนและควำมร่วมมือ   
         วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำญจนบุรี 
 2.26 นำงพรทิพย์  สันทัด คณะท ำงำน 
         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
 2.27 นำงสำวปิยนำถ สืบเนยีม คณะท ำงำน 
          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
          ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
 2.28  นำงสำววิไลรัตน์ คันธำวัฒน์ คณะท ำงำน 
          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
          ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
 2.29  นำงสำวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม คณะท ำงำน 
          ลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
          ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
 2.30  นำยชำล ี ส ำรองทรัพย์ คณะท ำงำน  
          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
          ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
 2.31  นำงภิญญดำ  รัตนพนังสกุล คณะท ำงำน  
          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเอกชน 
          ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี   
 2.32  นำงสำวปรำณี  ทองสุทธำ คณะท ำงำน 
          นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร 
          ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
 2.33 นำยกฤษฎำ ค ำอำจ           คณะท ำงำน 
                  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
                            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
    /2.34 นำงวิลำวัลย์.....   



 
- 5 – 

 
 2.34 นำงวิลำวลัย์  ทองแย้ม                คณะท ำงำน 
                            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 
 2.35 นำงสำวอินทิรำ  ชิวปรชี        คณะท ำงำน 
         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
  2.36 นำงทิพย์ปภำกร  กิจเฟ่ืองฟู                 คณะท ำงำน 
         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 
  2.37 นำยธีรศักดิ์  หล่อขุนไกร        คณะท ำงำน 
         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4 
 2.38 นำยอรรณพ  ชุ่มเพ็งพันธ์        คณะท ำงำน 
                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองตำกยำกตั้งวิริยะรำษฎร์บ ำรุง 
  2.39 นำยเปี๊ยก  คล้ำยพุ่ม        คณะท ำงำน 
         ครู ศูนย์ฝึกวิชำชีพจังหวัดกำญจนบุรี “สำมสงฆ์ทรงพระคุณ”  
  2.40 นำงสำวศุภรัชต์ กำญจนำงกูร       คณะท ำงำน 
         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 
  2.41 นำยสรำวธุ  พูลพิพัฒน์ คณะท ำงำน 
         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4 
  2.42 นำงสำวพัชณัฐฎ์  ทิพย์วโรรส คณะท ำงำน 
         นักวิเครำะหน์โยบำยและแผน 
         ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   
  2.43 นำงสำวพมรรัตน์  ชลไพรพิมลรัตน์   คณะท ำงำน 
         นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร 
         ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย     
  2.44 นำยโอภำส ต้นทอง   คณะท ำงำนและ 
         รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เลขำนุกำร 
 2.45 นำงวันทนีย์  ขำวผ่อง              คณะท ำงำนและ 
         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
   2.46 นำงจิตติมำ ช่ออัญชัญ  คณะท ำงำนและ 
         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
  

                                                                        /2.47 นำงสำวพรทิพำ..... 
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 2.47 นำงสำวพรทิพำ โพธิ์พำนิช  คณะท ำงำนและ 
         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
   2.48 นำงอังคณำ วิสุทธำกร คณะท ำงำนและ 
         นักวิเครำะห์นโยบำยแผนช ำนำญกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
  2.49 นำยสำธิต ปุ้งโพธิ ์ คณะท ำงำนและ 
         นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
 2.50. นำงสำวอิสรียำ หมั่นด ี คณะท ำงำนและ 
          นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

             ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี     
      มีหน้าที่ 
      1. ศึกษำ วิเครำะห์ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด บริบทของ พ้ืนที่ เพ่ือกำรวำงแผน
และจัดท ำโครงกำร กิจกรรม แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด (พ.ศ. 2562 -2565) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 จังหวัดกำญจนบุรี  (ฉบับจัดท ำค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) ให้สอดคล้อง
กับกรอบทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมบริบทของจังหวัด 
       2. ประสำนงำนและรวบรวมข้อมูล โครงกำร กิจกรรมของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำเพ่ือยกเป็น 
(ร่ำง) แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด (พ.ศ. 2562-2565) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดกำญจนบุรี  (ฉบับจัดท ำค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) 
       3. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัด เพ่ือกำรวำงแผนและกำรพัฒนำกำรศึกษำ  
ของจังหวัดกำญจนบุรี 
       4. ปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดมอบหมำย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่   18  สิงหำคม  พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


