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คํานํา
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที ดี
พ.ศ.2546 มาตรา 9 -19 กำหนดไววา การบริหารราชการเพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลตอภารกิจของรัฐ ใหสวน
ราชการถือปฏิบัติ คือ (1) กอนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส วนราชการตองจัดทำแผนปฏิบัติราชการไวเป็น
การลวงหนา (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตามขอ (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใชในการดำเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตั ว ชี้วัด ความสำเร็จ ของภารกิ จ พระราชกฤษฎีกาวา ดว ยหลั กเกณฑและวิธีการบริห ารกิจการ
บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กํา หนดใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร ช าติ แผนแมบ ท แผนการปฏิรู ป ประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ นโยบาย
ที่คณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกีย่ วของ ซึ่งคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560
ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหมีสํานักงาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
กระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่ นโยบายและยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติในระดับจังหวัดภายใตบริบทของพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของหนวยงาน
องคกร และภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่
12 มิถุนายน 2560 เรื่องการแบงหนวยงานภายในสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 4.3 (3) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงไดดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการการศึกษา
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ตามงบประมาณที ไ ด รั บ จั ด สรร)
โดยความร ว มมือจากทุกภาคส ว นทางการศึกษาในจ ังหวั ดกาญจนบุรี ทั้ งนี้ส ำน ักงานศึกษาธิการจ ัง หวั ด
กาญจนบ ุรี ข อขอบค ุณ จ ัง หว ัด กาญจนบ ุรี หน ว ยงานทางการศ ึก ษาและหน ว ยงานท ุก ภาคส ว น
ทีเ ป็น เครือขา ยและใหการสง เสริม สนับ สนุน และมีสว นรวมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด
เป็นอยางดี และหวังเป็นอยางยิ่งวา หนวยงานทุกภาคสวนในจังหวัดกาญจนบุรี จะไดใชแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวั ดกาญจนบุรี ฉบับ นี้ เป็น เครือ งมือ ในการขับ เคลือ นภารกิจ ดา นการศึก ษาของจัง หวัด
กาญจนบุรี ใหบรรลุผลสำเร็จตาม เปาประสงคของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
มิถุนายน 2563

สารบัญ

หนา

คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ก–ง
สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
สภาพทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี
1
สถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ สังคม ฯ
5
ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา
22
สวนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษา
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
53
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
54
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสอง
66
นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ 2563
68
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการ ภาค 3
70
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561-2564
71
สวนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงครวม
72
ประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
73
จุดเนนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 76
แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศ สูแผนปฏิบัติการศึกษาจังหวัดฯ 78
สวนที่ 4 โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ
สรุปโครงการ / งบประมาณ / หนวยงานที่รับผิดชอบ
79
สวนที่ 5 การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
83
ภาคผนวก
- รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / และงบประมาณ
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
84
ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน 93
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
105
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสงแวดลอม เชื่อมโยง “Thailand 4.0” 119
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
123
ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน 133
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานจัดทํา ติดตาม ประเมินผลฯ 139

-ก-

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
แผนปฏิ บั ติ ร าชการการศึ ก ษาจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2563
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร) จัดทําขึ้นสืบเนื่องมาจากอํานาจหนาที่ของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่จะตองปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามคํ า สั่ งหั ว หน า คณะรั กษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 ลงวัน ที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึ กษาในภู มิภ าคของกระทรวงศึ กษาธิการ กําหนดใหมีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลั ด กระทรวง กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
และจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ นโยบายและยุทธศาสตรในการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ สูการปฏิบัติในระดับจังหวัด
ภายใต บ ริ บ ทของพื้ นที่ โดยการมี สว นร วมของหนวยงาน องคกร และภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ซึ่งตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เรื่องการแบงหนวยงานภายใน
สํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและสํ า นั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ขอ 4.3 (3) กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9 -19 ที่กําหนดไววา การบริหารราชการเพื่อใหเกิด
สัมฤทธิ์ผลตอภารกิจของรัฐ ใหสวน ราชการถือปฏิบัติ คือ (1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการ
ต องจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการไว เ ป น การลว งหนา (2) การกําหนดแผนปฏิ บัติ ร าชการของส ว นราชการ
ตามข อ (1) ต อ งมี ร ายละเอี ย ดของขั้ น ตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จ ะต อ งใช ใ นการดํ า เนิ น การ
ของแต ล ะขั้ น ตอน เป า หมายภารกิ จ ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง ภารกิ จ และตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ ของภารกิ จ
และพระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยหลั กเกณฑ และวิธีการบริห ารกิ จ การ บานเมืองที่ดี (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2562
กําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงตอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวของ
สํ า นั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดกาญจนบุรีไดดําเนิน การศึกษา วิเคราะห สังเคราะห นโยบาย
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนปฏิรูปประเทศ งานวิจัย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ขอมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่
ในจังหวัดทั้งดานการศึกษาและดานอื่น ๆที่เกี่ยวของ กําหนดเปน วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาประสงค
ตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมาย กลยุ ทธ และจุ ดเน น พรอมทั้งประสานไปยั งฝ ายแผนของส ว นราชการ หน ว ยงาน
และสถานศึกษาที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดวิเคราะหโครงการ/กิจกรรมที่สวนราชการ หนวยงาน และสถานศึกษาจัดทํา ที่สอดคลองกับกรอบ
ทิศทางของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด นํามาบรรจุในแผนปฏิบัติการการศึกษาจังหวัด โดยมีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“สรางคนดี มีคุณภาพ ดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข
บนพื้นฐานความพอเพียงอยางยั่งยืนและมั่นคง”

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

-ขพันธกิจ (Mission)
1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยูรวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม ไดอยางมีความสุข และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย
2. สงเสริมและพัฒ นาผูเรีย นให มีคุณธรรม จริย ธรรม มีคุณลักษณะอัน พึงประสงคตามหลั กสู ตร
และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยนอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สูการปฏิบัติ
3. จัดการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
4. สรางเครือขายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงครวม (Goal)
1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย
2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีง านทำสอดคลองกับ บริบ ทและความตองการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดและพื้นที่ชายแดน
3. ประชากรไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
5. หนวยงานทางการศึกษาทุกแหง ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
และบูรณาการการทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic)
ยุทธศาสตรที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสงแวดลอม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
จุดเนนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
ระดับกอนอนุบาล
เน น ประสานงานกั บ ส ว นราชการและชุ ม ชนในการเตรี ย มความพร อ มผู เ รี ย น ทั้ ง ด า นสุ ข ภาพ
และโภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เนนสรางความรว มมื อกั บผูป กครองและชุมชน เพื่อออกแบบกิจ กรรมการพัฒ นาทักษะที่ สํ า คั ญ
ดานตาง ๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและประเมินตนเอง

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

-ฃจุดเนนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตอ)
ระดับประถมศึกษา
มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่แตกตางกันตามศักยภาพ ดังนี้
1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู จากประสบการณ
จริง หรือสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันระหวางผูเรียนกับครู
ดวยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จั ด การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม คณิ ต ศาสตร (STEM)
และภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา
ระดับอาชีวศึกษา
มุงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ
4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนที่สําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ
2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

-คสรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นทีช่ ายแดน
1 สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
2 สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด
3 ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน
4 ปองกันภัยคุกคาม ภัยยาเสพติด ภัยพิบัติ ในสถานศึกษา
5 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
6 รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
7 พัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดําริ
8 พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสรางโอกาส สรางงาน สรางอาชีพ
สรางรายไดแกประชาชน
9 พระราชดําริสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท
10 อาชีวศึกษาเพื่อแกไขปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
11
12
13
14
15
16

คิดวิเคราะหดว ยหลักคุณธรรมตามรอยพอ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
การจัดกระบวนการเรียนรูต ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
พัฒนาอาชีพแกเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

17 จัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

279,500
20,000
10,000
299,000
52,000
21,000
80,000
600,000

หนวยงาน
ศธจ.กาญจนบุรี
ศธจ.กาญจนบุรี
ศธจ.กาญจนบุรี
สพป.กจ.3
สพป.กจ.4
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

475,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
500,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
100,000 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
100,000 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
785,600 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
1,176,000 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
80,000 วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี
128,000 ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
"สามสงฆทรงพระคุณ"
128,000 ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
"สามสงฆทรงพระคุณ"

รวมงบประมาณ
4,834,100
ยุทธศาสตรที่ 2. ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
1 สงเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทํารูปแบบและ แนวทางการพัฒนา
129,000
หลักสูตรตอเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2 หลักสูตรเชิงพื้นที่สําหรับพัฒนานวัตกรสูการพัฒนานวัตกรรมดานบริหาร
40,000
จัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใชชุมชนเปนฐาน จังหวัดกาญจนบุรี
3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3 ตามทักษะการเรียนรูใน
30,000
ศตวรรษที่ 21 ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning
4 พัฒนาเพื่อสรางทักษะพื้นฐานทีเ่ ชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา
30,000
5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษ
92,000
6 สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการ : ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็ม
30,850
ศึกษา (STEM Education)สูมาตรฐานสากล
7 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั
839,780
8 ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ
499,200
9 จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
820,600

บาท

ศธจ.กาญจนบุรี
ศธจ.กาญจนบุรี
สพป.กจ.1
สพป.กจ.3
สพป.กจ.4
สพม.8
สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

-ฅสรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

หนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 2. ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน (ตอ)
10 อาชีวะสรางชางฝมือ
1,207,800 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
11 เสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและ
250,000 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
และวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
หุนยนตอาชีวศึกษา
12 สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเ รียน
110,000 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
13 แขงขันทักษะทางดานการเรียนรูภาษาอังกฤษ หองเรียนตนแบบเปนศูนย
300,000 อบจ.กาญจนบุรี
ฝกทักษะภาษาอังกฤษ KANPAO ENGLISH ROOM
14 บูรณาการการจัดการเรียนรูดานมัคคุเทศกและการนําเทีย่ ว
100,000 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี
15 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชารวมกับสถานประกอบการ
100,000 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
16 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่บริการ
1,403,295 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17 พัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (P3)
425,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18 พัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 (P3)
1,700,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
(นักศึกษาอื่นๆ ที่ไมใชนักศึกษาครู) (P3)
19 การยกระดับคุณภาพการศึกษาดานทักษะในศตวรรษที่ 21
1,227,825 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รวมงบประมาณ
9,335,350 บาท
ยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
1 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี
50,000 ศธจ.กาญจนบุรี
2 TFE (Teams For Education)
162,750 ศธจ.กาญจนบุรี
3 Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
80,000 ศธจ.กาญจนบุรี
4 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
70,000 สพป.กจ.1
5 พัฒนาหองสมุดโรงเรียน สงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาทักษะการ
38,000 สพป.กจ.4
จัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning
6 ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยงั่ ยืน (กิจกรรมศูนยฝกอาชีพชุมชน)
4,880,400 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
7 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
488,750 สํานักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี
8 จัดและสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย
233,550 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
จิตและสมองของผูสูงอายุ
9 สูงอายุสุขใจกับการเขาจังหวะ
106,800 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
10 จัดตั้งศูนยการเรียนรูส ําหรับทุกชวงวัย กศน.
สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
11 อาชีวะพัฒนา
100,000 วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี
12 สรางระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร
690,000 ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
13 พัฒนาเครือขายศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษากาญจนบุรี
190,000 ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
14 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
974,300 ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
15 จัดการเรียนรูตามแนวทางการศึกษาวอลดอรฟ
6,000 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
16 กิจกรรมสรางสรรคและนันทนาการเด็ก
1,200,000 อบจ.กาญจนบุรี

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

-ฆสรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

หนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (ตอ)
17 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
1,630,000 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
(FIX IT CENTER)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
18 ลดปญหา การออกกลางคันของผูเ รียนอาชีวศึกษา
23,000 วิทยาลัย การอาชีพกาญจนบุรี
19 ยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการวิเคราะหของ
1,275,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 การพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
315,650 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
21 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
297,500 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
22 พัฒนานักศึกษาครูใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิต
425,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิญญาณความเปนครูและคุณลักษณะ 4 ประการ
23 การพัฒนาบัณฑิตใหเปนเลิศทางดานวิชาการและวิชาชีพ
261,485 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รวมงบประมาณ 13,498,185 บาท
ยุทธศาสตรที่ 4. เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสงแวดลอม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”
1 “ศธ.จิตอาสา การรณรงคลดการใชพลาสติก” สํานักงานศึกษาธิการ
ศธจ.กาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
2 อนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม
407,400 สพป.กจ.1
3 บูรณาการจัดการขยะทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แบบมีสวนรวม
สพป.กจ.3
4 ประกวดโรงเรียนบริหารจัดการขยะและเสริมสรางคุณภาพผูเ รียนดวย
27,000 สพป.กจ.4
สิ่งแวดลอม“โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)”
5 เกษตรผสมผสานรวมกับ ชีววิถีเพือ่ การพัฒนา อยางยั่งยืน
48,300 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยที่อนุรักษ
153,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมงบประมาณ
635,700 บาท
ยุทธศาสตรที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
1 ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรม
4,000,000 ศธจ.กาญจนบุรี
การศึกษา พ.ศ. 2562
2 สงเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
400,000 ศธจ.กาญจนบุรี
โดยองคคณะบุคคล
3 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
38,900 ศธจ.กาญจนบุรี
4 ประชุมจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําป
68,400 ศธจ.กาญจนบุรี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด
5 บูรณาการจัดทําแผนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรี
47,000 ศธจ.กาญจนบุรี
6 ประชุมเชิงปฏิบัตปิ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
40,180 ศธจ.กาญจนบุรี
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

-งสรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

หนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล (ตอ)
7 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี
7,938,000 อบจ.กาญจนบุรี
8 ปฏิรูปนักศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
1,200,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
9 เรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
189,600 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
10 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
117,600 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
11 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
45,000 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
12 ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
100,000 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
13 การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานของ
153,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเพื่อตอตานการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
14 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โปรงใน และมีธรรมาภิบาล
2,923,490 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รวมงบประมาณ 17,261,170 บาท
ยุทธศาสตรที่ 6. การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
1 พระราชดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
700,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
2 ใหบริการดานวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียนและชุมชนกิจกรรม
200,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อบรมวิชาชีพแกครูและนักเรียนในโรงเรียนตชด.ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
3 บริการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นนักเรียนโรงเรียน ตชด.ภาค 1
200,000 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
(ศนอ) ในพระราชดําริ
4 พัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอาชีพบริเวณชายแดน
200,000 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
5 ศูนยฝกอาชีพชุมชน
656,000 ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
6
7

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพือ่ เปนศูนยกลางดานอาชีพของภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
8 จัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)
9 จัดการศึกษาตอเนื่อง (กิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ)
10 พัฒนาคุณภาพการเรียนรูดา นการอานออกเขียนได : โครงการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา และอุทยานแหงชาติ
รวมงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 89 โครงการ งบประมาณ

"สามสงฆทรงพระคุณ"
69,000 ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
"สามสงฆทรงพระคุณ"

50,000 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
76,750 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
971,300 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
255,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3,378,050 บาท
48,942,555 บาท

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

-1-

สวนที่ 1

ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด
1.สภาพทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยูที่ ละติจูด : 14 01N เเละลองจิจูด : 99 32E อยูหางจากกรุงเทพฯ
129 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เปนจังหวัดที่มีขนาดใหญเปนอันดับสามของ
ประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา และเชียงใหม อาณาเขตติดตอกับพื้นที่การปกครองขางเคียง ดังภาพ
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร
ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี
ทิศใต
ติดตอกับ จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอกับ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี
เปนแนวเขตแดนระหวางประเทศ
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศสวนใหญเปนปา มีทั้งปาโปรง และปาดงดิบ มีแมน้ําสําคัญสองสายคือ แมน้ํา
แควใหญ และแมน้ําแควนอย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเปนแมน้ําแมกลอง ที่บริเวณอําเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย ทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุมแมน้ํา พื้นที่ทางดานทิศเหนือ และทิศตะวันตก
เปนเทือกเขาแลวคอย ๆ ลาดลงมาทางดานทิศใต และทิศตะวันออก ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก เปนปา
ไม และภูเขา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และบางสวนทางทิศเหนือเปนที่ราบกวางใหญสลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ
แตแหงแลง ทิศตะวันออกเฉียงใต และตอนกลางของจังหวัดเปนบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา มีความอุดมสมบูรณ
แบงออกไดเปน 3 เขต
1) เขตภูเขา และที่สูง ไดแก พื้นที่ทางดานทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาตอเนื่องจาก
เทื อกเขาถนนธงชั ย ถั ดลงไปทางด า นตะวัน ตกเปน เทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเปน เสน กั้น พรมแดนระหวาง
ประเทศไทย กับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ทอดยาวลงไปทางทิศใต และถือวาเปนแหลงกําเนิดตนน้ํา
ลําธารของจังหวัดบริเวณอําเภอทองผาภูมิ อําเภอสังขละบุรี อําเภอศรีสวัสดิ์ และอําเภอไทรโยค
2) เขตที่ราบลูกฟูก ไดแก พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งลักษณะเปนที่
ราบเชิงเขาสลับเนินเตี้ย ๆ บริเวณอําเภอเลาขวัญ อําเภอบอพลอย อําเภอหนองปรือ อําเภอหวยกระเจา
และบางสวนของอําเภอพนมทวน
3) เขตที่ ร าบลุ มแม น้ํ า ไดแก พื้น ที่ทางดา นทิ ศใต มีลั ก ษณะเปน ที่ร าบ ดิน มีความอุ ด ม
สมบูรณบริเวณอําเภอทามวงอําเภอทามะกา อําเภอเมือง และบางสวนของอําเภอพนมทวน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพพื้ น ที่ ท างทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวั น ตก มี ลั ก ษณะเป น ป า ไม และภู เ ขา พื้ น ที่ ท าง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางสวนทางทิศเหนือเปนที่ราบกวางใหญสลับกับเนินเขาเตี้ยๆ แตแหงแลง
พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต และตอนกลางของจังหวัดเปนบริเวณที่ราบมีความอุดมสมบูรณเนื่องจาก
จั งหวั ด กาญจนบุ รี มีส ภาพท องที่ กว า งขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกตางกัน ไป บริ เ วณที่ ร าบ
จะมีสภาพภูมิอากาศคลายคลึงกับจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันตก สวนบริเวณที่เปนปาและภูเขา
จะแตกตางไป คือ ในฤดูรอนจะรอนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึ ง
เดือนตุลาคม ในป พ.ศ.2560 มีฝนตกประมาณ 139 วัน ปริมาณน้ําฝนวัดได 1,412.8 มิลลิเมตร

(ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี)
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1.4 เขตการปกครอง
จั งหวั ดกาญจนบุ รี แบงเขตการปกครอง ประกอบดว ยการบริห ารราชการสว นกลาง
ส วนภู มิภาคและส วนท องถิ่ นในระดั บอํ าเภอ แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๓ อําเภอ ไดแก อําเภอเมื อง
กาญจนบุรี อําเภอทามะกา อําเภอทามวง อําเภอดานมะขามเตี้ย อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค อําเภอ
สังขละบุรี อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอบอพลอย อําเภอพนมทวน อําเภอเลาขวัญ อําเภอหวยกระเจา และอําเภอ
หนองปรือ
- ในระดับตําบล แบงเขตการปกครองเปน 95 ตําบล 959 หมูบาน
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 122 แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง
เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาลตําบล 47 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 72 แหง
1.5 ประชากร
ประชากร ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 895,525 คน ชาย 450,262 คน หญิง
445,263 คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดไดแก อําเภอเมืองกาญจนบุรี จํานวน 173,191 คน รองลงมา
ไดแก อําเภอทามะกา จํานวน 136,220 คน และอําเภอทามวง มีจํานวน 108,217 คน สําหรับอําเภอที่มี
จํ า นวนครั ว เรื อ นมากที่ สุ ด ได แ ก อํ า เภอเมื อ งกาญจนบุ รี มี จํ า นวน 78,231 ครั ว เรื อ น รองลงมาได แก
อําเภอทามะกา มีจํานวน 48,847 ครัวเรือน และอําเภอทามวง มีจํานวน 44,378 ครัวเรือน
ตารางแสดงจํานวนครัวเรือนจําแนกตามอําเภอ ป พ.ศ. 2562
จังหวัด/อําเภอ/ตําบล
จังหวัดกาญจนบุรี
อําเภอเมืองกาญจนบุรี
อําเภอไทรโยค
อําเภอบอพลอย
อําเภอศรีสวัสดิ์
อําเภอทามะกา
อําเภอทามวง
อําเภอทองผาภูมิ
อําเภอสังขละบุรี
อําเภอพนมทวน
อําเภอเลาขวัญ
อําเภอดานมะขามเตี้ย
อําเภอหนองปรือ
อําเภอหวยกระเจา

จํานวน
ครัวเรือน
343,345
78,231
23,093
21,701
10,542
48,847
44,378
28,774
14,597
18,520
20,016
12,061
11,066
11,519

ชาย

หญิง

รวม

450,262
91,056
33,057
28,737
13,857
65,739
52,060
35,600
25,094
25,905
29,078
17,284
15,940
16,855

445,263
82,135
31,059
28,882
13,029
70,481
56,157
32,969
23,600
27,264
29,319
17,255
15,616
17,497

895,525
173,191
64,116
57,619
26,886
136,220
108,217
68,569
48,694
53,169
58,397
34,539
31,556
34,352

พื้นที่
(ตร.กม.)
19,483.14
1,236.28
2,728.92
967.22
3,295.95
340.81
610.97
3,655.17
3,349.38
535.77
831.30
807.14
502.23
622.00

(ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
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1.6 โครงสรางประชากร ป 2561 จังหวัดกาญจนบุรี
โครงสรางประชากรจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อแสดงเปนพีระมิด พบวาประชากรสวนใหญเปน
กลุมคนวัยทํางานที่มีอายุ 15-59 ป ประชากรวัยเด็กซึ่งเปนฐานของพีระมิดมีแนวโนมแคบลง และยอดของ
พีระมิดซึ่งหมายถึงประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ป และมากกวา) มีแนวโนมขยายตัวกวางขึ้น
แผนภูมิแสดงโครงสรางประชากร ป 2561 จังหวัดกาญจนบุรี
80 ขึ้นไป
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
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1.7 ประชากรในแตละชวงวัยของจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2559 – 2561)
ประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต พ.ศ.2559 – 2561 ประชากรสวนใหญอยูในชวงวัยแรงงาน
(15 – 59 ป) สําหรับชวงวัยผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) พบวา มีจํานวนเพิ่มขึ้น และในชวงปฐมวัย (0 – 5 ป) มีจํานวน
ลดลงเรื่อย ๆ
ตารางแสดงจํานวนแสดงจํานวนประชากรในแตละชวงวัยจังหวัดกาญจนบุรี ป พ.ศ. 2559 – 2561
ป พ.ศ.
2559

2560

2561

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย

ชวงปฐมวัย
(0-5 ป)
29,379
26,580
55,959
28,342
26,580
54,922
27,012

ชวงวัยเรียน/วัยรุน
(5-21 ป)
93,710
86,630
180,340
92,868
86,071
178,939
93,565

ชวงวัยแรงงาน
(15-59 ป)
270,687
264,702
535,389
269,635
263,902
533,537
270,574

ชวงวัยผูสูงอายุ
(60 ปขึ้นไป)
51,241
62,629
113,870
53,639
65,515
119,154
56,244

หญิง
รวม

25,313
52,325

85,972
179,537

264,172
534,746

68,733
124,977
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แผนภูมิแสดงประชากรในแตละชวงวัยของจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2559 – 2561) จังหวัดกาญจนบุรี

ชวงปฐมวัย
(0-5 ป)

ชวงวัยเรียน/วัยรุน
(5-21 ป)
ป 2559 รวม

ชวงวัยแรงงาน
(15-59 ป)

ป 2560 รวม

ชาวงวัยผูสูงอายุ
(60 ปขึ้นไป)

ป 2561 รวม

2. สถานการณและแนวโนมดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 สถานการณดานเศรษฐกิจ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด ประกอบดวย ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว และการคาชายแดน
2.1.1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GROSS PROVINCIAL PRODUCT; GPP)
เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี ในป 2560 โดยสรุป ดังนี้
 ผลิตภัณฑมวลรวม 97,294 ลานบาท
 รายไดเฉลี่ยตอประชากรในจังหวัดกาญจนบุรี ในป 2560 เทากับ 121,570
เปนลําดับที่ 30 ของประเทศ
ในป 2558 - 2560 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป ไดเพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ
คือ จาก 88,322 ลานบาทในป 2558 เพิ่มขึ้นเปน 97,294 ลานบาทในป 2560 สําหรับผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัดตอคน หรือรายไดของประชากรตอคนก็เพิ่มสูงขึ้นตามลําดับ คือจาก 110,179 บาท ในป 2558 เปน
121,570 บาท
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สํ า หรั บ อั ตราการขยายตัว ของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงที่ พบวา ในป
2558 ภาคเกษตรกรรมมีอัตราการหดตัว คือ รอยละ 12.9 และไดขยายตัวในป 2559 และ 2560 อยูที่
รอยละ 25.6 และ 27.1 ตามลําดับ สําหรับนอกภาคเกษตรกรรม ในป 2558 โดยภาคอุตสาหกรรมมีอัตรา
การขยายตัวมากที่สุด รอยละ 12.3 และไดมีการหดตัวในป 2560 รอยละ 6.8 ภาคบริการมีอัตราการหดตัว
ในป 2558 และ 2559 อยูที่รอยละ 3.0 และ 1.3 และมีการขยายตัวในป 2560 อยูที่รอยละ 1.2 สวนการบริโภค
ภาคเอกชนมีอัตราการขยายตัวในป 2558 และ 2559 คือ รอยละ 9.9 และ 8.5 ตามลําดับ และไดหดตัวในป
2560 อยูที่รอยละ 0.8
2.1.1(1) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด และผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัว
สรุป
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ณ ราคาประจําป (ลานบาท)
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด
ตอคน (บาท)
ประชากร (1,000 คน)

2558
88,322

จํานวน
2559
93,749

2560
97,294

110,179 117,008 121,570
802

801

800

(ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)

2.1.1(2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP)
สาขา

ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ
การบริโภคภาคเอกชน

อัตราขยายตัว ณ ราคาคงที่
(รอยละ)
2558
2559
2560E
-12.9
12.3
-3.0
9.9

25.6
0.0
-1.3
8.5

27.1
-6.8
1.2
-0.8
(ที่มา: สํานักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี)
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2.1.1(3) ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 19 สาขา (ณ ราคาประจําป) ของจังหวัดกาญจนบุรี
สาขา

ภาคเกษตร
1. เกษตรกรรม การปาไม และการประมง
ภาคนอกเกษตร
1. การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
2. การผลิต
3. ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ
4. การจัดหาน้ํา การจัดการ และบําบัดน้ําเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกลู
5. การกอสราง
6. การขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนตและจักรยานยนต ฯลฯ
7. การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
8. ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
9. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
10. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
11. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
12. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค
13. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน
14. การบริหารราชการ การปองกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ
15. การศึกษา
16. กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
17. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
18. กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ
Gross Provincial Product (GPP)
รายไดประชากรตอหัว (บาท)
จํานวนประชากร (1,000 คน)

2558

21,812
21,812
66,510
1,812
20,959
2,494
368
2,217
10,185
2,536
2,165
523
3,670
2,434
73
1,243
7,291
5,360
2,284
186
711

(หนวย : ลานบาท)

2559

20,266
20,266
73,482
2,124
23,862
2,501
415
2,530
11,061
2,416
2,398
413
4,231
3,003
71
2,056
7,607
5,444
2,401
231
718

2560

20,974
20,974
76,320
2,252
24,006
2,552
474
2,810
11,895
2,705
2,833
408
4,105
2,853
77
2,337
7,964
5,508
2,539
277
725

88,322 93,749 97,294
110,179 117,008 121,570
802
801
800
(ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)
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2.1.2 การเกษตรกรรม


การปลูกพืชเศรษฐกิจ

ตารางแสดงการปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุรี ป พ.ศ.2558-2560
พื้นที่การปลูกพืช
เศรษฐกิจ (ไร)
ขาวนาป
ขาวนาปรัง
ออย
มันสําปะหลัง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ขาวโพดหวาน
ขาวโพดฝกออน
หนอไมฝรั่ง
สับปะรด
ยางพารา
พื้นที่ทําการเกษตร (ไร)

2558

2559

2560

384,438
14,828
723,828
470,854
84,788
28,106
121,296
1,847
19,435
140,902
2,674,081

378,076
11,830
730,863
485,617
83,344
26,104
127,241
1,320
21,080
139,021
2,674,674

376,041
37,362
740,077
472,514
83,735
26,685
126,236
1,602
22,021
137,457
2,674,231

(ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย)

จากขอมูล จะเห็นไดวาในป พ.ศ. 2560 โดยพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจลดลง ไดแก พื้นที่
ปลูกขาวนาป มันสําปะหลัง ขาวโพดฝกออน และยางพารา สวนพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ไดแก ขาวนาปรัง ออย ขาวโพดเลี้ยงสัตว ขาวโพดหวาน หนอไมฝรั่ง และสับปะรด


ปศุสัตว

ในป พ.ศ. 2562 เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี มีการเลี้ยงสัตวเพื่อการบริโภค
และการคา เพิ่มขึ้นจากปกอน ๆ โดยสัตวที่นิยมเลี้ยงมากที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแก ไก เปด สุกร โค และ แพะ
ตารางแสดงจํานวนปศุสัตวเปรียบเทียบตั้งแตป พ.ศ.2558 - 2562
ชนิด
โค
กระบือ
สุกร
แพะ
ไก
เปด
รวม

2558
144,288
6,694
275,701
31,838
27,728,640
517,622
28,704,783

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

2560
242,446
6,344
305,708
41,245
27,360,534
556,455
28,512,732

2561
259,321
7,371
299,865
45,549
28,640,430
627,721
29,880,257

2562
265,647
7,908
338,499
54,282
29,723,040
625,075
31,014,451

(ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสตั ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
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จากตารางแสดงใหเห็นวาในป พ.ศ.2562 จังหวัดกาญจนบุรี มีจํานวน โค กระบือ
สุกร แพะ และไก เพิ่มขึ้น แตจํานวน เปด ลดลงจากป พ.ศ.2561


ประมง

จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดในป 2559 จํานวน 5,454.91 ไร ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปกอน ๆ และจํานวนครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดก็เพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน แตพบวาปริมาณการ
ผลิตสัตวน้ํา และมูลคาการผลิตสัตวน้ําลดลง
ตารางแสดงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําระหวาง พ.ศ.2555-2559
เนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด (ไร)
ครั ว เรื อ นเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า จื ด
(ครัวเรือน)
ปริมาณการผลิตสัตวน้ํา (พันตัน)
มูลคาการผลิตสัตวน้ํา (ลานบาท)

2555
6,394.30
4,990

2556
6,115.15
3,845

2557
5,189
3,497

2559
5,454.91
3,598

5.98
555.93

8.89
671.89

9.70
777.08

4.75

(ที่มา: สํานักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี, 2560)

2.1.3 การอุตสาหกรรม


จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม

ตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภท พ.ศ.2555 - 2559
ประเภทอุตสาหกรรม
รวมยอด
การเกษตร
อาหาร
เครื่องดื่ม
สิ่งทอ
เครื่องแตงกาย
เครื่องหนัง
ไมและผลิตภัณฑจากไม
เฟอรนิเจอรและเครื่องเรือน
กระดาษและผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก
กระดาษ
สิ่งพิมพ
เคมี
ปโตรเคมีและผลิตภัณฑ

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

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

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

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

2559
1,599
488
128
14
4
4
9
111
23
13

8
97
8

8
107
8

8
115
8

8
125
8

6
122
9
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ประเภทอุตสาหกรรม

ยาง
พลาสติก
อโลหะ
โลหะ
ผลิตภัณฑโลหะ
เครื่องจักรกล
ไฟฟา
ขนสง
อื่นๆ

2555

39
12
72
5
68
67
10
103
202

2556

39
15
78
7
71
67
10
105
218

2557

41
13
87
7
71
70
10
106
227

2558

41
15
96
8
73
72
10
102
247

2559

39
19
102
7
76
70
10
98
247

(ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี)

จากตารางแสดงจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
พบวา ตั้งแตป พ.ศ.2555 - 2558 สถานประกอบการไดเพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยในป พ.ศ. 2559 มีจํานวน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมลดลง ซึ่งรวมทั้งสิ้น 1,599 แหง และในจํานวนนี้เปนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมดานการเกษตรมากที่สุด คือ 488 แหง รองลงมาคือ สถานประกอบการอุตสาหกรรมด าน
อาหาร 128 แหง เคมี 122 แหง ไมและผลิตภัณฑจากไม 111 แหง และดานการขนสง 98 แหง
การประกอบกิจการเหมืองแร
กระจายตามอําเภอตาง ๆ แรธาตุที่สําคัญ ไดแก หินอุตสาหกรรมชนิดกอสราง
เฟลด ส ปาร ควอตซ โคโลไมต และดิ น ขาว มี ป ระทานบั ต รเป ด การ 24 แปลง รายได ค า ภาคหลวงแร
จํานวนเหมืองแร 38 แหง จํานวนคนงานทั้งสิ้น 436 คน (พ.ศ.2556)


2.1.4 การทองเที่ยว

(ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุร,ี 2560)

จังหวัดกาญจนบุรีเปน “เมืองประวัติศาสตร ธรรมชาติอัศจรรย สวรรคนักผจญภัย”
มี ศักยภาพในการทองเที่ ยวระดั บสูง เปน แหลงทองเที่ย วหลักของภูมิภาคตะวัน ตก อุดมดว ยทรัพยากร
ทางการทองเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร แหลงโบราณสถาน และ
แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ มีการสงเสริมใหมีการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
การท อ งเที่ ย วที่ ค รบครั น การเดิ น ทางสะดวกและรวดเร็ ว ใช ร ะยะเวลาเพี ย ง 1-3 ชั่ ว โมง เท า นั้ น จาก
กรุงเทพมหานคร ทั้งทางรถยนต และรถไฟ
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน น้ําตกเอราวัณ น้ําตกหวยแมขมิ้น น้ําตกไทรโยคนอย
น้ําตกไทรโยคใหญ น้ําตกนางครวญ น้ําตกเกริงกระเวีย น้ําตกผาตาด ถ้ําธารลอด ถ้ําดาวดึงส ถ้ําพระธาตุ
ถ้ําเสาหิน ถ้ําสวรรคบันดาล น้ําพุรอนหินดาด เขาชางเผือก
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เชน สะพานขามแมน้ําแคว อุทยานประวัติศาสตร
เมืองสิงห สุสานทหารสัมพันธมิตร โบราณสถานเจดียยุทธหัตถี โบราณสถานพงตึก อนุสรณสถานชองเขาขาด
แหล งท องเที่ ย วที่มนุษยส รางขึ้น เชน สะพานอุตตมานุส รณ ดานเจดียส ามองค
เขื่อนศรีนครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ
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แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เชน หมูบานวัฒนธรรมบ านหนองขาว วัดถ้ําเสื อ
วัดเขานอย วัดทิพยสุคนธาราม หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดวังกวิเวการาม หมูบานไทยทรงดํา
และวัฒนธรรมชาวมอญ อําเภอสังขละบุรี
โดยในป 2561 จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เ ป น จั ง หวั ด ที่ มี นั ก ท อ งเที่ ย วและนั ก ทั ศนาจร
เดินทางมาเยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ รวมทั้งสิ้น 9,461,614 คน และมีรายไดจากการทองเที่ยว
จํานวน 26,796.40 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาคิดเปนรอยละ 6.64
สรุปสถานการณทองเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2558-2561
นักทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
จํานวนนักทองเที่ยว (คน)
ไทย
ตางชาติ
รายไดจากนักทองเที่ยว (ลานบาท)
ไทย
ตางชาติ
คาใชจายเฉลี่ย (บาท/คน/หัว)
ไทย
ตางชาติ
อัตราการเขาพัก (%)

2558
7,574,278
7,170,721
403,557
18,945.11
17,373.22
1,571.89
1,636.37
1,600.50
2,108.99
61.43

2559
8,132,468
7,709,075
423,393
20,790
19,110.67
1,679.34
1,692.87
1,656.28
2,176.76
63.66

2560
8,872,542
8,408,753
463,789
24,440.77
22,416.07
2,024.70
1,811.37
1,769.47
2,455.00
66.50

2561
9,461,614
8,973,388
488,226
26,796.40
24,586.80
2,209.60
1,895.70
1,852.36
2,562.77
69.60

(ที่มา: รายงานสถิติการทองเที่ยวประเทศไทย ประจําป พ.ศ.2561 สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเทียวและกีฬา)

2.1.5 การคาชายแดน
แนวชายแดนติดตอประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ระยะทางประมาณ
370 กิโลเมตร มีชองทางเข า – ออก ตามแนวชายแดนประมาณ 43 จุด โดยมีจุดนําเข ากาซธรรมชาติ
บ า นอี ต อ ง ตํ า บลป ล อ ก อํ าเภอทองผาภูมิ จุ ดผ านแดนถาวรบ านพุ น้ํ าร อน ตําบลบานเก า อํ าเภอเมื อง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจุดผอนปรนทางการคาและการทองเที่ยว 1 ชองทาง คือ ดานพระเจดียสาม
องคกาญจนบุรี อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
การคาชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ดานจังหวัดกาญจนบุรี
ป ง บประมาณ 2558 มี มู ล ค า รวมทั้ ง สิ้ น 89,415.78 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป ง บประมาณ 2557
จํานวน 9,594.78 ลานบาท (ปงบประมาณ 2557 มีมูลคา 79,821 ลานบาท) โดยในปงบประมาณ 2558
ขาดดุลการคาจํานวน 87,736.66 ลานบาท

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ตารางแสดงมูลคาการคาชายแดนรวมจังหวัดกาญจนบุรี ป 2559 – 2561
มูลคาการคาชายแดนรวม ป 2559 – 2561 (ลานบาท)

(ที่มา : กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย)

สิ น ค า สํ า คั ญ ที่ ส ง ออก ได แ ก เบี ย ร หมากแห ง น้ํ า มั น ดี เ ซลหมุ น เร็ ว ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารเสริ ม
นม และเครื่องปรุงรส
สินคาสําคัญที่นําเขา ไดแก กาซธรรมชาติ โค-กระบือ แรพลวง เมล็ดงา และขี้เลื่อย
รายการสินคาสงออก-นําเขาชายแดนไทย – พมาดานจังหวัดกาญจนบุรี
ตารางแสดงมูลคานําเขา – สงออก ที่สําคัญ พ.ศ. 2560 – 2561 (ม.ค. – ธ.ค.)
พ.ศ.
2560
2561

มูลคาสินคาที่นําเขา (บาท)
63,651,819,250.00
74,884,102,325.00

มูลคาสินคาที่สงออก (บาท)
428,396,448.00
557,827,894.00
(ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี)

ตารางแสดงสินคานําเขา – สงออก ที่สําคัญ ป 2561 (ม.ค.-ธ.ค.)
ลําดับที่
1
2
3
4
5

รายการสินคานําเขา
กาซธรรมชาติ
สัตวมีชีวิตไมไดทําพันธุ
พืชและผลิตภัณฑจากพืช
ผัก ผลไม และของปรุงแตงที่จากผัก ผลไม
อื่น ๆ
รวม

มูลคา (ลานบาท)
6,677,409,461.00
2,787,910.00
752,000.00
404,059.00
34,249,234,245.00
40,930,587,675.00

คิดเปนรอยละ
16.314
0.007
0.002
0.001
83.676
100.000

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการสินคาสงออก
เครื่องดื่ม
ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอื่น ๆ
ไขมันและน้ํามันจากพืชและสัตว
น้ํามันสําเร็จรูป
สินคาปศุสัตวอื่น ๆ
อื่น ๆ
รวม

มูลคา (ลานบาท)
6,457,957.00
5,220,626.00
4,248,985.00
3,985,055.00
3,859,900.00
47,472,487.00
71,245,010.00

คิดเปนรอยละ
9.064
7.328
5.964
5.593
5.418
66.633
100.000

(ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี)

2.2. สถานการณดานสังคม
2.2.1 การสาธารณสุข
 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ประกอบดวย โรงพยาบาลของรัฐ 15 แหง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 142 แหง (ถายโอนไป อบต.วังศาลา 1 แหง) สํานักงานสาธารณสุขชุมชน
1 แหง (สํานักงานสาธารณสุขชุมชนจะแก อําเภอสังขละบุรี) โรงพยาบาลเอกชน 4 แหง โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม 1 แหง
 สถานบริการสาธารณสุขเอกชน 4 แหง คลินิกเวชกรรม 174 แหง คลินิกทันตกรรม
42 แหง คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ 96 แหง คลินิกแพทยแผนไทย 19 แหง
 ในป พ.ศ. 2561 จํ า นวนบุ ค ลากรในส ว นของสาธารณสุ ข แบ ง เป น แพทย
181 คน ทันตแพทย 68 คน พยาบาลทั้งสิ้น 1,459 คน ซึ่งในป 2560 ที่ผานมา มีอัตราสวนแพทย 1 คนตอ
ประชากร 3,072 คน
ตารางแสดงจํานวนและอัตราตายจําแนกตามกลุมสาเหตุการตาย 10 ลําดับแรก จังหวัดกาญจนบุรี
ปงบประมาณ 2558 – 2560 (อัตราตอประชากร 100,000 คน)
ลําดับ

สาเหตุการตาย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรคมะเร็ง
โรคระบบการไหลเวียนเลือด
โรคระบบหายใจ
โรคติดเชื้อและปรสิต
สาเหตุภายนอกที่ทําใหเสียชีวิต
โรคระบบการยอยอาหาร
โรคระบบทางเดินปสสาวะ
โรคระบบประสาทกลาง
โรคของตอมไรทอ โภชนาการ และเม
ตะบอลิซมึ
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง

10

2558
จํานวน อัตรา
848
102.42
774
93.49
522
63.05
504
60.87
571
68.97
228
27.54
233
28.14
152
18.36
135
16.31
34

3.26

2559
จํานวน อัตรา
824
99.53
736
88.90
657
79.35
514
62.08
535
64.62
246
29.71
257
31.04
107
12.92
106
12.80
29

3.50

2560
จํานวน อัตรา
826
103.46
736
92.19
602
75.41
513
64.26
336
42.09
212
26.55
200
25.05
135
16.91
75
9.39
26

4.11

(ที่มา : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข)
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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จากตารางขางตน พบวา ป 2560 สาเหตุการตายอันดับหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี คือ กลุม
โรคมะเร็ง พบอัตรา103.46 ตอประชากร 100,000 คน รองลงมาคือ โรคระบบการไหลเวียนเลือด 92.19
และ โรคระบบหายใจ 75.41 อัตราตอประชากร 100,000 คน
ตารางแสดงสาเหตุการตายตามกลุมอายุ จังหวัดกาญจนบุรี ปงบประมาณ 2560
กลุมอายุ
ชาย
ต่ํากวา 1 ป การติดเชื้อแบคทีเรียในทารกแรกเกิด ,รูปผิดปกติ
แตกําเนิดของหัวใจ, คลอดกอนครบกําหนด
1 – 4 ป
5 – 14 ป
15 – 59 ป
60 ปขึ้นไป

หญิง
แบคทีเรียในทารกแรกเกิด, รูปผิดปกติ
แตกําเนิดของหัวใจ ,การติดเชื้อใน
กระแสเลือด ,คลอดกอนครบกําหนด
จมน้ํา , ปอดบวม
จมน้ํา , ปอดบวม
จมน้ํา , การสัมผัสกระแสไฟฟา, อุบัติเหตุขนสง
อุบัติเหตุขนสง ,จมน้ํา
ปอดบวม ,อุบัติเหตุขนสง ,ติดเชื้อในกระแสเลือด, ปอดบวม ,การติดเชื้อในกระแสเลือด,
มะเร็งตับ, โรคหลอดเลือดสมอง
อุบัติเหตุขนสง , มะเร็งเตานม , มะเร็ง
ปากมดลูก
ปอดบวม , การติดเชื้อในกระแสเลือด , มะเร็ง
ปอดบวม , การติดเชื้อในกระแสเลือด
หลอดลมและปอด , โรคหัวใจขาดเลือด ,มะเร็งตับ โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาท ,ชรา
ภาพ ,โรคหัวใจขาดเลือด
(ที่มา : กองยุทธศาสตรและแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข)

2.2.2 ศาสนา
 ศาสนาพุทธ วัด จํานวน 577 แหง (พระอารามหลวง 3 แหง คือ วัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม วัดเทวสังฆาราม และวัดพระแทนดงรัง) วัดราษฎร 574 แหง พระภิกษุ จํานวน 5,635 รูป
สามเณร 850 รูป
 ศาสนาคริสต โบสถคริสต จํานวน 39 แหง จําแนกเปนนิกายโปรเตสแตนท
33 แหง และนิกายโรมันคาทอลิก 6 แหง
 ศาสนาอิสลาม มัสยิด จํานวน 6 แหง
 ประชาชนในจั ง หวัด กาญจนบุรี ร อ ยละ 98.41 นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ส ว นที่
เหลือกระจายการนับถือในศาสนาอื่น ๆ
2.2.3 ดานการศึกษา
ในปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี มีสถาบัน/สถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ถึ งระดั บ อุ ดมศึ ก ษา จํ า นวน 526 แห ง โดยมีส ถาบัน การศึกษาระดับ อุ ดมศึก ษา จํานวน 5 แหง ไดแ ก
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยเวสเทิรน (สถาบันการศึกษาเอกชน) มี
นักเรียน/นักศึกษา รวมทั้งสิ้นจํานวน 173,827 คน
จากการจั ด เก็ บ ข อ มูล เพื่ อ การพัฒ นาชนบท ป 2558 พบวา ประชากรของ
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ส ว นใหญ จ บการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา (ป.4 หรื อ ม.6) คิ ด เป น ร อ ยละ 46.99
รองลงมา ไดแก จบชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 16.16 จบปริญญาตรี หรือเทียบเทา รอยละ 8.41
และจบการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 0.31 รายละเอียดตามตาราง
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ตารางแสดงระดับการศึกษาของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ป 2561
ระดับการศึกษา
ไมเคยศึกษา
อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก
ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
อนุปริญญา หรือเทียบเทา
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

เพศชาย
คน
รอยละ
11,331
2.34
7,153
1.48
13,275
2.75
106,759 22.09
43,047
8.91
30,746
6.36
7,610
1.57
15,896
3.29
829
0.17
236,646 48.96

เพศหญิง
คน
รอยละ
15,392
3.19
6,725
1.39
14,469
2.99
112,148 23.20
38,604
7.99
29,225
6.05
6,441
1.33
22,360
4.63
1,296
0.27
246,660 51.04

รวม

คน
รอยละ
26,723
5.53
13,878
2.87
27,744
5.74
218,907 45.29
81,651 16.89
59,971 12.41
14,051
2.91
38,256
7.92
2,125
0.44
483,306 100.00

(ที่มา : รายงานคุณภาพชีวติ ประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ประจําป 2561 จากขอมูล จปฐ. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี)

2.3 สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3.1 แหลงน้ําธรรมชาติ
แหล ง น้ํ า ธรรมชาติ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี แ หล ง น้ํ า ธรรมชาติ ที่ สํ า คั ญ ได แ ก
ลําน้ําแควนอย แควใหญ และแมกลอง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จึงไดสรางเขื่อนกักเก็บน้ําไวใช
ในการผลิตกระแสไฟฟาถึ ง 3 เขื่อน คือ เขื่อนวชิราลงกรณ ในพื้นที่อําเภอทองผาภูมิ เขื่อนศรีนคริน ทร
ในอําเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งไดชื่อวาเปน ดินแดนมหัศจรรยแหงสายน้ําและขุนเขา และเขื่อนทาทุงนา ในพื้นที่
อําเภอเมือง นอกจากนี้ กรมชลประทานยังไดสรางเขื่อนชลประทานเพื่อการเกษตรอีก 1 แหง ไดแก เขื่อน
แมกลองในพื้นที่อําเภอทามวง
2.3.2 ขอมูลพื้นที่ปาไมจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ 12,176,968 ไร หรือ 19,483.15 ตารางกิโลเมตร
มีพื้นที่ปาไมและพื้น ที่ที่ดําเนิน กิจ การด านป าไม ในความควบคุมดู แลรับ ผิดชอบของสํานักบริห ารพื้น ที่
อนุรักษที่ 3 รวมเปนเนื้อที่ 8,074,752.25 ไร หรือ 12,919.6 ตารางกิโลเมตร มีรายละเอียด ดังนี้
 ปาสงวนแหงชาติ
จังหวัดกาญจนบุรี มีปาสงวนแหงชาติ จํานวน 15 ปา รวมเนื้อที่ประมาณ
5,014,485.25 ไร หรือ 8,023.18 ตารางกิโลเมตร
 ปาถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จํานวน 14 ปา
อยูในทองที่อําเภอบอพลอย อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค อําเภอสังขละบุรี อําเภอทามะกา
อําเภอทามวง อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี รวมเนื้อที่ประมาณ 344,599 ไร
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อุทยานแหงชาติ
จังหวัดกาญจนบุรี มีอุทยานแหงชาติ จํานวน 7 แหง รวมเนื้อที่ประมาณ
4,238,338.50 ไร ดังนี้ 1) อุทยานแหงชาติเขาแหลม 2) อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร 3) อุทยานแหงชาติ
เฉลิมรัตนโกสินทร 4) อุทยานแหงชาติทองผาภูมิ 5) อุทยานแหงชาติไทรโยค 6) อุทยานแหงชาติลําคลองงู
7) อุทยานแหงชาติเอราวัณ


เขตรักษาพันธุสัตวปา
จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตรักษาพันธุสัตวปา จํานวน 2 แหง รวมเนื้อที่ประมาณ
1,933,062 ไร ดังนี้ 1) เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 2) เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ


เขตหามลาสัตวปา
จั งหวัดกาญจนบุ รี มีเ ขตหามลาสัตวปา จํานวน 1 แหง ไดแก เขตหาม
ลาสัตวปาอุ ทยานสมเด็จ พระศรีน คริ นทร ท องที่ อําเภอเมื อง เนื้อที่ประมาณ 56,250 ไร


วนอุทยาน
จังหวัดกาญจนบุรี มีวนอุทยาน จํานวน 1 แหง ไดแก วนอุทยานพระแทนดงรัง
ทองที่อําเภอทามะกา เนื้อที่ประมาณ 1,344 ไร


ในพื้นที่ปาไมตามนัยดังกลาวไดดําเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1. โครงการพระราชดําริ 2 โครงการ
1.1 โครงการพระราชดํ าริ อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปน
โครงการของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาแกไข
ปญหาเรื่องที่ดินทํากิน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การสงเสริมอาชีพ ใหราษฎรสามารถ
พึ่งตนเองได รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีขึ้น
1.2 โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
โครงการหวยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ตําบลสมเด็จเจริญ อําเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการในพื้นที่ประมาณ 2 หมื่นไรเศษ
เพื่ อพั ฒ นาและช ว ยเหลื อราษฎรอย า งเกื้ อ หนุน สรางความสมดุล โดยมีวัตถุป ระสงค 4 ประการ คือ
1) เพื่อดําเนินการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 2) เพื่อดําเนินการจัดระเบียบชุมชน 3) เพื่อสงเสริมและ
พั ฒนาอาชี พ 4) เพื่ อดําเนินการตามแนวคิ ดเรื่ อง “บวร” พัฒนาเศรษฐกิ จสังคมและวิถีชีวิตใหรวมกั น ใน
ทุก ๆ ฝายกรมปาไมไดอนุญาตใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพื่อจัดทํา
โครงการหวยองคต
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2.3.3 สิ่งแวดลอม
(1) อัตราการผลิต ปริมาณของขยะมูลฝอย
จากการคํานวณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ตามเกณฑของกรมควบคุมมลพิษ
กับฐานประชากรของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น แบงตามเขตการปกครองในระดับทองถิ่น คือ
เทศบาลเมือง อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเทากับ 1.15 กก./คน/วัน เทศบาลตําบล อัตราการผลิตขยะมูลฝอย
เทากับ 1.02 กก./คน/วัน และองคการบริหารสวนตําบล อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเทากับ 0.91 กก./คน/วัน
พบวา ในจังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งสิ้น 121 แหง มี
ปริมาณขยะมูลฝอยเทากับ 802.47 ตัน/วัน แบงเปนปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมือง เทากับ
48.17 ตัน/วัน เทศบาลตําบล 283.86 ตัน/วัน และองคการบริหารสวนตําบล 470.44 ตัน/วัน จึงเปน
บทบาทหน า ที่ ขององค กรปกครองส ว นทองถิ่น ในการบริห ารจัดการขยะมูล ฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การ
รวบรวมการเก็บขน จนถึงการกําจัด
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นตอวันจากการคํานวณและสถานภาพการกําจัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
อปท.
เทศบาลเมือง
เทศบาลตําบล
อบต.

ประชากร (1)

อัตราการผลิต (2)

41,488
288,716
513,380
843,584

1.15
1.02
0.91

ปริมาณมูลฝอยรวม (ตัน/วัน)
= (1*2)/1000
47.71
294.49
467.18
809.38

(2) องคประกอบของขยะมูลฝอย
จากขอมูลการหาองคประกอบขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรีของสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 8 พบวา องคประกอบของขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบดวย เศษอาหาร
มากที่สุด ประมาณรอยละ 37.33 รองลงมาเปนพลาสติก กระดาษ ไม/ใบไม ประมาณรอยละ 19.62, 16.48
และ 14.08 ตามลําดับ องคประกอบประเภทกระดาษทิชชู/ผาออมสําเร็จรูป/ผาอนามัย หิน/กระเบื้อง แกว
ผา และโลหะ/อโลหะ มีประมาณรอยละ 3.67 2.19 1.97 1.76 และ 1.00 ตามลําดับ สวนที่เหลือเปนหนัง/ยาง
ขยะมูลฝอยประเภทอื่น ๆ ของเสียอันตราย และโฟม ประมาณรอยละ 0.67 0.58 0.34 และ 0.32 ตามลําดับ
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ตารางแสดงองคประกอบขยะมูลฝอยของจังหวัดกาญจนบุรี ประจําป พ.ศ.2559
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

องคประกอบ
เศษอาหาร
ไม/ใบไม
กระดาษ
พลาสติก
แกว
โลหะ
ผา
หนัง/ยาง
ผาออม/ผาอนามัย
หิน/กระเบื้อง
โฟม
อื่นๆ
ของเสียอันตราย
รวม

รอยละ
37.33
16.48
14.08
19.62
1.97
1.00
1.76
0.67
3.67
2.19
0.32
0.58
0.34
100.00

ประเภทขยะ
1. อินทรีย

รอยละ
53.81

2. รีไซเคิล

36.67

3. ทั่วไป

9.19

4. อันตราย
รวม

0.34
100.00

ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดกาญจนบุรี, 2559

แผนภูมิแสดงรอยละองคประกอบขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี
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2.4 สถานการณดานความมั่นคง
จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัดชายแดน มีอาณาเขตพื้นที่แนวชายแดนติดตอ
กับสาธารณรัฐสหภาพแหงเมียนมาร โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเปนแนวกั้นพรมแดนจากทิศเหนือลงมาตั้งแต
อํ า เภอสั งขละบุ รี อํ า เภอทองผาภู มิ อํ า เภอไทรโยค อําเภอเมืองกาญจนบุรี และอําเภอดานมะขามเตี้ย
ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีเสนทางคมนาคมสะดวกพื้นที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัย มีการ
ควบคุมการเขาออกแนวชายแดน จัดระเบียบชนกลุมนอยอยางชัดเจนและรั ดกุ ม เพื่อเสริมสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ทุกภาคสวนมีการบูรณาการและประสานความรวมมือในการ
ทํางานรวมกัน มีจุดผานแดนชองทางเขา-ออก จํานวน 43 ชองทาง และมีชองทางจุดผอนปรนทางการคา
พระเจดียสามองค หมูที่ 9 ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จํานวน 1 แหง
ตารางสรุปขอมูลหมูบานตําบลและชองทางเขา - ออกชายแดน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

อําเภอชายแดน
สังขละบุรี
ทองผาภูมิ
ไทรโยค
เมืองกาญจนบุรี
ดานมะขามเตี้ย
รวม

จํานวนตําบล
ชายแดน
2
4
4
1
1
12

จํานวนหมูบานใน
ตําบล
ชายแดน
16
27
29
15
12
99

จํานวนหมูบาน
ที่ติดชายแดน

จํานวน
ชองทาง

9
8
10
4
1
32

14
16
9
3
1
43
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2.5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชน
ตอการสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวก รวมทั้งใหสิทธิพิเศษบางประการในการดําเนินกิจการตาง ๆ
เชน การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื่นใดที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของ
ประเทศ รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท เชน เขตการคาเสรี เขตอุตสาหกรรมเสรี เขตปลอดภาษี
เขตการคาชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการสงออก (แปรรูป) ซึ่งในป พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ไดกําหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 กําหนดไว 5 จังหวัด ไดแก 1) จังหวัดตาก 14 ตําบล ใน 3 อําเภอ 2) จังหวัด
มุกดาหาร 11 ตําบล ใน 3 อําเภอ 3) จังหวัดสระแกว 4 ตําบล ใน 2 อําเภอ 4) จังหวัดตราด 3 ตําบลในอําเภอ
คลองใหญ 5) จังหวัดสงขลา 4 ตําบล ในอําเภอสะเดา (ตามประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม
2558)
ระยะที่ 2 กําหนดไว 5 จังหวัด ไดแก 1) จังหวัดเชียงราย 21 ตําบล ใน 3 อําเภอ 2) จังหวัด
หนองคาย 13 ตําบล ใน 2 อําเภอ 3) จังหวัดนครพนม 13 ตําบล ใน 2 อําเภอ 4) จังหวัดนราธิวาส 5 ตําบล
ใน 5 อําเภอ และ 5) จังหวัดกาญจนบุรี 2 ตําบล ไดแก ตําบลบานเกา และตําบลแกงเสี้ยน อําเภอเมื อง
กาญจนบุรี (ตามประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558)
โดยมี วั ตถุ ประสงคเพื่ อเป นการดึ งดู ดการลงทุ นโดยตรงจากต างประเทศ (FDI) เพิ่ มขี ด
ความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ยกระดับ คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และแกปญหาความมั่นคง โดยใชกลยุทธสําคัญ 4 ประการ ไดแก
1) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม
2) สนับสนุนโครงสรางพื้นฐาน
3) สนับสนุน SMEs และการลงทุนตอเนื่อง และ
4) จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน
ประโยชนที่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถือเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตรของภูมิภาค
จะได รั บ จากการตั้ งเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ คือ การสงเสริมการลงทุน ในประเทศ การสงเสริมการสงออก
การสงเสริม ใหมีการใชเทคโนโลยีใหมในการผลิตสินคา เปนศูนยกลางในการกระจายสินคาในภูมิภ าค
เกิดการจางงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสงเสริมความสามารถในการแขงขัน
ของสินคาไทย ในตลาดภายในภูมิภาค
อยางไรก็ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความสําเร็จไดจําเปนตองมีการพัฒนาดาน
อื่น ๆ ควบคูกันไป อาทิ การพัฒนาโครงขายพื้นฐานทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และทางราง มีการปรับปรุง
ระบบศุลกากร มีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณู ปโภค อีกทั้งการบริหารจัดการภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และที่สําคัญเปนอยางยิ่งที่จะเปนกลไกในการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาในดานตาง ๆ อยาง
ยั่งยืนไดนั้น คือ การพัฒนาคน โดยการใหศึกษาและการฝกอาชีพใหกับเด็กและเยาวชนอยางทั่วถึงเหมาะสม
กับศักยภาพของพื้นที่ สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
คุณภาพ

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี

ศักยภาพและโอกาส
สามารถพั ฒ นาเป น ฐานเศรษฐกิ จ โดยอาศั ย ที่ ตั้ ง ซึ่ ง อยู บ นแนวเชื่ อ มโยงระหว า งเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย (เมียนมาร) พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ดังนั้น จึงสามารถ
ขนสงสินคาออกทางทะเลไดทั้งทางทาเรือทวายไปสูประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียตะวันออกกลางและยุโรป
และทาเรือแหลมฉบังไปสูประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟค
ปจจุบันไดเริ่มดําเนินการกอสรางทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงระหวางบางใหญ (นนทบุรี) พื้นที่
ชายแดนกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเชื่อมโยงระหวางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีกับกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ซึ่งกอสรางสําเร็จแลวบางสวน นอกจากนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อาหารและเครื่อ งดื่ ม
เคมีภัณฑและยานยนตที่มีในพื้นที่ มีโอกาส ที่จะพัฒนาใหเกิดหวงโซมูลคาโดยอาศัยความไดเปรียบของของ
ประตูทางออกทางทะเลทั้งสองฝงมหาสมุทร และแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน
กิจกรรมที่มีศักยภาพ
นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับทวาย (อุตสาหกรรมใชแรงงานเขมขนอุตสาหกรรมสนับสนุน
อุ ต สาหกรรมยานยนต และอิ เ ล็ กทรอนิ กส อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมพลาสติ ก )
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ไดแก 1) แหลงทองเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร ธรรมชาติ และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 2) ศูนยกลางโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเมืองทวาย ประเทศ
เมียนมา 3) เปนแหลงผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐาน 4) ประตูการคาผานแดน
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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3. ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา
การจั ดการศึ ก ษาจั ง หวั ด กาญจนบุรี ไดดําเนิน การภายใตน โยบาย กลยุทธ จุดเนน ของรั ฐ บาล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั กงานตํ า รวจแห งชาติ กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดกาญจนบุ รี ซึ่งปรากฏ
ขอเท็จจริงและสถานการณดานการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
3.1 ดานโอกาสทางการศึกษา
ตารางที่ 1 จํานวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา หองเรียน และครู/ผูสอน จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2562
สังกัด/หนวยงาน
รวมทั้งสิ้น
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
1.3 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ)
1.4 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบุรี (กศน.)
2. สวนราชการอื่น
2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
2.3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ : สตร.
2.4 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ(พ.ศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม

4%

1%

2% 3% 1%
1%3%

85%

สถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา
526
173,827
493
150,646
446
111,976
24
16,719
8
8,964
15
12,987

บุคลากร
12,372
10,591
8,424
1,169
586
412

33
11
5

23,181
5,732
15,195

1,781
380
1,230

14
3

2,166
237

113
42

สพฐ.
สช.
อว.
สอศ.
กศน.
มท.
สตร.
พศ.

446
24
5
8
15
11
14
3

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

แผนภาพที่ 1 แสดงจํานวนสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามสังกัด
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จากตารางที่ 1 พบวา ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 526 แหง มีจํานวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งสิ้น 173,827 คน และบุคลากรทั้งสิ้น
12,374 คน เมื่อพิจารณาเปนรายสังกัดพบวา สถานศึกษาสวนใหญ จํานวน 493 แหง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยสถานศึกษาอีก 33 แหง อยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.), สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตร.) : ร.ร.ตชด. และ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม ตามลําดับ
ตารางที่ 2 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2562 จําแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา
สังกัด/
ประเภทการศึกษา

สายสามัญ
กอน
ประถม
ศึกษา
22,159

1. กระทรวงศึกษาธิการ
1.1 สํานักงานคณะกรรมการ
17,533
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1.2 สํานักงานคณะกรรมการ
4,626
สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
1.3 สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)
1.4 สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.)
2. สวนราชการอื่น
1,962
2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) :
1,433
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2.2 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ
529
(สตร.) : รร.ตชด.
2.4 สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม
รวมทั้งสิ้น
24,121

สายอาชีพ

ระดับ
ปริญญา

รวม

6,611 2,917

15

150,646

13,635

160

-

-

111,976

1,136

123

-

-

-

16,719

-

-

-

6,032

2,917

15

8,964

704

5,567

6,297

419

-

-

12,987

4,612

1,268

471

-

-

14,868

23,181

3,152

938

290

-

-

-

5,813

-

205

122

-

-

14,868

15,195

1,460

-

-

-

-

-

1,989

-

125

59

-

-

-

184

68,459

36,310

20,526

14,883

173,827

ประถม
ศึกษา

ม.ตน

ม.ปลาย

ปวช

63,847

35,042

20,055

52,309

28,339

10,834

ปวส.

6,611 2,917

จากตารางที่ 2 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2562 จําแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา
พบวา จังหวัดกาญจนบุรี มีผูเรียนในระดับประถมศึกษามากที่สุด จํานวน 68,459 คน
โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสายสามัญกับสามอาชีพ พบวา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชาชีพชั้นตน (ปวช.) พบวา ผูเรียนในสายสามัญ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 20,526 คน มากกวา สายอาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีผูเรียน จํานวน 6,611 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 76 : 24
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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68,459
36,310

24,121

20,526
6,611

กอนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ม.ตน

14,883

2,917

ม.ปลาย

ปวช

ปวส.

ระดับปริญญา

แผนภาพที่ 2 จํานวนนักเรียน นักศึกษา ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามประเภทการศึกษา
ตารางที่ 3 จํานวนนักเรียนดอยโอกาสทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามสังกัด
และประเภทการศึกษา
สังกัด
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)
1.3 สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.)
1.4 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบุรี (กศน.)
2. สวนราชการอื่น
2.1 กระทรวงมหาดไทย : กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น (สถ.)
2.2 กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
2.3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ
: กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่
13 (กก.ตชด.13)
2.4 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
(พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม
รวมทั้งสิ้น

นักเรียนดอยโอกาสจําแนกตามประเภทการศึกษา
จํานวน
สายสามัญ
สายอาชีพ
นักเรียน
กอน
ทั้งสิ้น
ประถม
ม.
(คน) ประถม ศึกษา ม.ตน ปลาย ปวช. ปวส.
ศึกษา

รวม
ทั้งสิ้น
(คน)

รอยละ

150,646

9,848

37,174

16,852

5,336

60

-

69,270

45.98

111,976

9,765

36,702

16,852

5,336

60

-

68,715

61.37

16,719

83

472

-

-

-

-

555

3.32

8,964

-

-

-

-

-

-

-

-

12,987

-

-

-

-

-

-

-

23,181

447

1,168

222

-

-

-

1,837

7.92

5,813

1

51

222

-

-

-

274

4.71

15,195

-

-

-

-

-

-

-

-

1,989

446

1,117

-

-

-

-

1,563

78.58

184

-

-

-

-

-

-

-

-

173,827

10,295

38,342

17,074

5,336

60

-

71,107

40.91

-
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เด็กปกติ
70.97%

เด็กดอย
โอกาส
29.03%

แผนภาพที่ 3
แสดงจํานวนนักเรียนดอยโอกาสทางการศึกษา
ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี

จากตารางที่ 3 พบว า ในป ก ารศึ ก ษา 2562
จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนดอยโอกาสทางการศึ กษา
ทั้งสิ้น 71,107 คน คิดเปนรอยละ 40.91 ของนักเรียนทั้งหมด
เมื่ อพิ จารณานั กเรี ยนด อยโอกาสจํ า แนกตามรายสั ง กั ด
พบวา มีนักเรียนดอยโอกาสสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน (สพฐ.) มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อยละ
96.64 รองลงมาคือ สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตร.) :
รร.ตชด. ร อยละ 2.20 และสั งกัดสํานั กงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รอยละ 0.78 ตามลําดับ
สําหรับสังกัดที่มีนักเรียนดอยโอกาสในสัดสวนนอยที่สุด คือ
กระทรวงมหาดไทย : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)
รอยละ 0.38

ตารางที่ 4 จํานวนนักเรียน นักศึกษาตางสัญชาติ ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามสังกัด
และประเภทการศึกษา

สังกัด
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

1.1 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1.2 สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
1.3 สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)
1.4 สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.)
2. สวนราชการอื่น
2.1 กระทรวงมหาดไทย :
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)
2.2 กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
2.3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ
: กองกํากับการตํารวจตะเวน
ชายแดนที่ 13 (กก.ตชด.13)
2.4 สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม

รวมทั้งสิ้น

จํานวน
นักเรียน
ทั้งสิ้น

ประเภทการศึกษา
สายสามัญ

สายอาชีพ

ระดับ
ปริญญา

รวม

รอยละ

150,646

กอน
ประถม
ศึกษา
2652

111,976

2,569

7,863

2,134

504

-

-

-

13,070

11.67

16,719

83

457

83

-

-

-

-

623

3.73

8,964

-

-

-

-

121

54

-

175

1.95

12,987

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,181

307

738

9

6

-

-

76

1,136

4.90

5,813

74

105

-

-

-

-

-

179

3.08

15,195

-

-

-

1

-

-

76

77

0.51

1,989

233

633

-

-

-

-

-

866

43.54

184

-

-

9

5

-

-

-

14

7.61

173,827

2,959

9,058

2,226

510

121

54

76

15,004

8.63

ประถม
ศึกษา

ม.ตน

8,320

2,217

504

121

54

-

13,686

9.08

ม.ปลาย ปวช. ปวส.
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นักเรียนตางสัญชาติ
8.63%

นักเรียนสัญชาติไทย
91.37%

แผนภาพที่ 4
แสดงรอยละของนักเรียนตางสัญชาติ
ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี

จากตารางที่ 4 พบวา ในปการศึกษา 2562 จังหวัด
กาญจนบุรี มีนักเรียน/นักศึกษาตางสัญชาติทั้งสิ้น
จํ า นวน 15,004 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 8.63 ของ
นักเรีย นทั้งหมด เมื่อพิจ ารณาจํ าแนกตามสั ง กั ด
พบวา มีนักเรีย น/นัก ศึ ก ษาต างสัญ ชาติ ใ นสั ง กั ด
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
(สพฐ.) มากที่สุด คิดเปนรอยละ 87.11 รองลงมา
คือ สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตร.) รอยละ
5.77 และ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริ ม
การศึกษาเอกชน (สช.) รอยละ 4.15 ตามลําดับ

ตารางที่ 5 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามสังกัด
และประเภทสายงาน
สังกัด
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
1.3 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
1.4 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบุรี (กศน.)
2. สวนราชการอื่น
2.1 กระทรวงมหาดไทย : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)
2.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
2.3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ : กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13
(กก.ตชด.13)
2.4 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนบุคลากร/ประเภทสายงาน
สาย
สาย
สาย
รวมทั้งสิ้น
บริหาร ผูสอน สนับสนุน
564
8,473
1,554
10,591
461
6,884
1,079
8,424
67
990
112
1,169
25
408
153
586
11

191

210

412

96
23
54

1,132
278
700

553
52
476

1,781
353
1,230

14

123

-

137

5
660

31
9,605

25
2,107

61
12,372
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จากตารางที่ 5 จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปการศึกษา 2562 จําแนกตามสังกัด และประเภทสายงาน
ในภาพรวม พบว า จั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ค รู แ ละ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รวมทั้ ง สิ้ น 12,374 คน โดย
เมื่อพิจารณาตามประเภทสายงาน พบวา สายงานที่มี
ผูปฏิบัติงานมากที่สุด คือ สายผูสอน จํานวน 9,607 คน
คิ ด เป น ร อ ยละ 80.81 รองลงมาคื อ สายสนั บ สนุ น
จํ า นวน 1,691 คน ร อ ยละ 14.27 และสายบริ ห าร
จํานวน 583 คน คิด เปนรอยละ 4.92 ตามลําดับ

สายบริหาร
5.33%

สาย
สนับสนุน
17.03%

สายสอน
77.64%

แผนภาพที่ 5
แสดงรอยละของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
จําแนกตามประเภทสายงาน ปการศึกษา 2562
จังหวัดกาญจนบุรี

ตารางที่ 6 แสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่จบการศึกษา ปการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี
จําแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา
สังกัด
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
1.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.)
1.3 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
1.4 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.)
2. สวนราชการอื่น
2.1 กระทรวงมหาดไทย : กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น (สถ.)
2.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.)
2.3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ : กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 (กก.ตชด.13)
2.4 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) :
ร.ร.พระปริยัตธิ รรม
รวมทั้งสิ้น (คน)

จํานวนนักเรียนที่จบการศึกษา/ประเภทการศึกษา
รวม
สายสามัญ
สายอาชีพ
ทั
้งสิ้น
ปริญญา
ป.6
ม.3
ม.6 ปวช. ปวส.
(คน)
10,484 9,088 5,469 1,856 1,139

-

28,035

8,567

7,521 3,688

47

-

-

19,823

1,749

344

13

-

-

-

2,106

-

-

-

1,384 1,139

-

2,523

425

-

-

3,583

167

1,223 1,768

665

293

85

-

-

2,040

3,083

452

254

63

-

-

-

769

-

-

-

-

-

2,040

2,040

213

-

-

-

-

-

213

-

39

22

-

-

-

61

2,040

27,536

11,149 9,381 5,554 1,431 1,139
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4.66%

3.71%

6.65%

จากแผนภาพที่ 6 พบวา ในปการศึกษา 2561 จังหวัด
กาญจนบุรี มีนักเรียน นักศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา ทั้ง
สายสามัญ สายอาชีพ และระด ับ ปร ิญ ญา รวมทั้ งสิ้ น
27,536 คน เมื่อพิจ ารณาจำแนกตามระดับการศึกษา
พบว า มีนักเรีย นระดับ ชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 สําเร็จ
การศึกษา คิดเปนรอยละ 30.56 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ร อ ยละ 30.56 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 ร อ ยละ 18.09
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ร อ ยละ 4.66
ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ร อ ยละ
3.71 และระดับปริญญา รอยละ 6.65

36.32%

18.09%
30.56%

ป.6

ม.3

ม.6

ปวช.

ปวส.

ปริญญา

แผนภาพที่ 6 อัตราการจบการศึกษา ปการศึกษา 2561
จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา

ตารางที่ 7 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามสาเหตุและสังกัด

สมรส

มีปญหาในการปรับตัว

ตองคดี/ถูกจับ

เจ็บปวยอุบัติเหตุ

อพยพตามผูปกครอง

148,934

79

18

4

28

4

9

415

112,562

2

4

4

6

-

-

157

16

6

195

0.17

17,193

3

1

-

1

4

-

224

-

118

351

2.04

8,245

74

13

-

21

-

9

34

47

308

506

6.13

10,934

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21,362

-

7

-

1

-

-

22

2

67

99

0.46

5,637

-

2

-

-

-

-

19

-

67

88

1.56

13,468

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,080

-

5

-

-

-

-

2

2

-

9

0.43

177

-

-

-

1

-

-

1

-

-

2

1.13

170,296

79

25

4

29

4

9

437

65

1.1 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
1.2 สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
1.3 สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)
1.4 สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.)

2. สวนราชการอื่น

2.1 กระทรวงมหาดไทย : กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)
2.2 กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
2.3 สํานักงานตํารวจแหงชาติ :
กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 13 (กก.ตชด.13)
2.4 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
(พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม

รวมทั้งสิ้น (คน)

รวม นร.
ออก
กลางคั
น (คน)

รอยละ

อื่น ๆ

มีปญหาครอบครัว

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

หาเลี้ยงครอบครัว

สังกัด

ฐานะยากจน

สาเหตุ

จํานวน
นักเรียน
ทั้งสิ้น
(คน)

63

432 1,052

0.71

499 1,151
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มีปญหาครอบครัว
2.17% สมรส
0.35%
ฐานะยากจน
6.86%

มีปญหาในการปรับตัว
2.52%
ตองคดี/ถูกจับ
0.35%
เจ็บปวย/อุบัติเหตุ
0.78%

อื่นๆ
43.35%

อพยพตามผูปกครอง
37.97%

หาเลี้ยงครอบครัว
5.65%

แผนภาพที่ 7 แสดงอัตราการออกกลางคัน ปการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามสาเหตุ
จากตารางที่ 7 พบวา ในปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนออกกลางคัน รวมทั้งสิ้น 1,151 คน
คิดเป็นรอยละ 0.68 ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาจำแนกตามสาเหตุ พบวา สาเหตุที่ทําให
นักเรียนออกกลางคั น มากที่สุ ด คื อ สาเหตุ อื่น ๆ ร อยละ 43.35 รองลงมา คื อ อพยพตามผู ป กครอง
ร อยละ 37.97 ฐานะยากจน รอยละ 6.86 และหาเลี้ยงครอบครัว รอยละ 5.65 ตามลำดับ

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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3.2 ดานคุณภาพการศึกษา
3.2.1 ผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test : RT)
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี
คะแนนเฉลี่ยรอยละ

สังกัด

ดานการอานออกเสียง การอานรูเรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
70.84

79.51

78.73

79.13

74.39

74.83

74.61

58.72

68.15

63.43

จังหวัด

70.95

73.39

72.18

ประเทศ

68.50

72.81

70.66

58.72

72.34

74.39

79.51

80
70
60
50
40
30
20
10
0

69.32

2. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(สช.)
3. กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น (สถ.)
4. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตร.) : กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 (กก.ตชด.13)

ดานการอานออกเสียง

68.15

72.34

74.83

69.32

78.73

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

การอานรูเรื่อง

แผนภาพที่ 8-1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี
จําแนกตามสังกัด

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

สพฐ.
สช.
อปท.
ตชด.
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73.39
68.5

70

70.95

75

72.81

80
จังหวัด
ประเทศ

65
60

ดานการอานออกเสียง

การอานรูเรื่อง

แผนภาพที่ 8-2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test :
RT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกาญจนบุรีกับระดับประเทศ
จากตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถดานการอานออกของผูเรียน (Reading Test :
RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามสังกัด พบวา ผลคะแนนเฉลี่ย
ของผูเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ทั้ง 2 สมรรถนะ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด
ไดแก ความสามารถดานการอานออกเสียง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 79.51 และ การอานรูเรื่อง 78.73 รองลงมา
ไดแก สังกัดกระทรวงมหาดไทย : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ : กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ตามลําดับ
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดกับระดับประเทศ พบวา คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถด านการอ านออกของผู เรี ยน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึ กษาป ที่ 1 ป การศึ กษา 2562
จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 2 สมรรถนะ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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3.2.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี
คะแนนเฉลี่ยรอยละ

สังกัด

ดานคณิตศาสตร

ดานภาษาไทย

รวมความสามารถ
ทั้ง 2 ดาน

45.38

45.32

45.35

49.36

52.01

50.69

38.33

47.07

42.70

32.03

34.72

33.38

45.38
44.94

46.26
46.46

45.82
45.70

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.)
3. กระทรวงมหาดไทย (มท.) :
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)
4. สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตร.) :
กองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่ 13
(กก.ตชด.13)

จังหวัด
ประเทศ

50.69
42.7

45.35

45.32

47.07

49.36
คณิตศาสตร

ภาษาไทย

33.38

34.72

32.03
30

สพฐ.
สช.
อปท.
ตชด.

38.33

40

45.38

50

52.01

60

รวมความสามารถทั้ง 2 ดาน

แผนภาพที่ 9-1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี
แตละสังกัด
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

45.7

45.82

46.46

44.94

45.38

50

46.26
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จังหวัด

40

ประเทศ

30

คณิตศาสตร

ภาษาไทย

รวมความสามารถทั้ง 2 ดาน

แผนภาพที่ 9-2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ
จากตารางที่ 9 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test :
NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกแตละดาน ของแตละสังกัด พบวา ผล
คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ทั้ง 2
ดาน และสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ : กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 มีคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด
ทั้ง 2 ดาน
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National
Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ พบวา ความสามารถที่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกวา ไดแก ดานคณิตศาสตร สวนความสามารถที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยกวา ไดแก ดานภาษาไทย

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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3.2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National
Educational Test : O – NET)
ตารางที่ 10 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2560 – 2562
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จําแนกรายกลุมสาระ
การเรียนรูหลัก ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี
ป.6

ม.3

ม.6

ป กศ.
กลุมสาระ
2560
การเรียนรูหลัก

ป กศ.
2561

ป กศ.
2562

ป กศ.
2562
ระดับ
ประเทศ

ป กศ.
2560

ป กศ.
2561

ป กศ.
2562

ป กศ.
2562
ระดับ
ประเทศ

ป กศ.
2560

ป กศ.
2561

ป กศ.
2562

ป กศ.
2562
ระดับ
ประเทศ

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
รวมเฉลี่ย
5 กลุมสาระฯ

54.84

48.15

49.07

46.04

53.02

53.60

55.14

46.89

45.00

40.30

42.21

30.07

33.10

34.48

35.70

45.93
34.55

35.96

31.57

34.42

28.56

27.67

30.75

33.25

25.28

27.70

26.04

29.20

36.09

35.13

31.85

32.90

24.24

28.49

24.72

26.73

21.82

27.09

22.81

25.41

38.71

38.81

34.58

35.55

31.17

35.00

29.22

30.07

27.54

28.78

27.39

29.20

38.82

41.19

36.54

37.98

32.50

36.05

34.57

36.30

30.93

32.52

30.20

32.34

54.84
48.15
45.93
35.96
34.55
31.57

35.13
36.09
31.85

38.81
38.71 34.58

ป.6
ป กศ. 2560
ป กศ. 2561
ป กศ. 2562

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

แผนภาพที่ 10-1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 - 2562 ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรูหลัก
จากแผนภาพที่ 10–1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ใน 4 กลุมสาระ
การเรียนรูหลัก พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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53.60
53.02
46.04

ภาษาไทย

28.56 30.75
27.67

28.49
24.24 24.72

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร

ม.3

35.00
31.17
29.22

ป กศ. 2560
ป กศ. 2561
ป กศ. 2562

วิทยาศาสตร

แผนภาพที่ 10-2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 – 2562 ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรูหลัก
จากแผนภาพที่ 10–2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ใน 4 กลุมสาระการเรียนรู
หลัก พบวา มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น ใน 2 กลุมสาระการเรีย นรู ไดแก กลุมสาระการเรีย นรูภ าษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ สวนกลุมสาระการเรียนรูที่มีคาคะแนนเฉลี่ยลดลง 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
46.89
45.00
40.30

ภาษาไทย

34.48
33.10
30.07

สังคมศึกษา

27.70
25.28 26.04

ภาษาอังกฤษ

27.09
21.82 22.81

คณิตศาสตร

ม.6

28.78
27.54 27.39

ป กศ. 2560
ป กศ. 2561
ป กศ. 2562

วิทยาศาสตร

แผนภาพที่ 10-3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 – 2562 ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรูหลัก
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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จากแผนภาพที่ 10–3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู
หลัก พบวา มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นใน 1 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา สวนกลุมสาระ
การเรียนรู ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยลดลง 4 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
ตารางที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จําแนกตามสังกัด
และกลุมสาระการเรียนรูหลัก
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
สังกัด
ภาษาไทย
สพป.กจ.1
37.97
สพป.กจ.2
37.18
สพป.กจ.3
36.49
สพป.กจ.4
37.40
เอกชน
52.94
การศึกษาพิเศษ
47.77
อปท.
47.85
ตชด.
38.05
เฉลี่ยระดับจังหวัด
48.15
เฉลี่ยระดับประเทศ
49.07

อังกฤษ
28.37
29.48
26.84
30.66
43.04
30.29
32.17
28.32
31.57
34.42

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
31.28
34.21
32.59
34.22
29.30
31.48
33.26
34.67
36.35
39.27
30.43
34.07
31.89
33.89
25.71
30.76
31.85
34.58
32.90
35.55

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ระดับประเทศ
ระดับจังหวัด
ตชด.
อปท.
การศึกษาพิเศษ
เอกชน
สพป.กจ.4
สพป.กจ.3
สพป.กจ.2
สพป.กจ.1

รวมเฉลี่ย
32.96
33.37
31.03
34.00
42.90
35.64
36.45
30.71
36.54
37.99

37.99
36.54

30.71
36.45
35.64
42.90
34.00
31.03
33.37
32.96
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แผนภาพที่ 11-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกรายสังกัด กับระดับประเทศ
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สังกัด
สพป.กจ.1
สพป.กจ.2
สพป.กจ.3
สพป.กจ.4
สพม.8
เอกชน
การศึกษาพิเศษ
อปท.
พศ.
เฉลี่ยระดับจังหวัด
เฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
52.83
52.89
50.34
51.59
54.84
56.86
60.92
54.46
47.54
42.83
53.60

อังกฤษ
28.35
28.28
26.87
30.24
31.98
35.19
36.85
28.65
27.60
29.26
30.75

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
23.00
28.38
23.19
28.31
20.41
28.60
27.30
29.65
25.38
29.51
28.26
29.87
33.83
33.77
23.34
28.94
21.76
27.66
25.14
28.74
24.72
29.22

รวมเฉลี่ย
33.14
33.17
31.56
34.70
35.43
37.55
41.34
33.85
31.14
36.05
37.50

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ระดับประเทศ
ระดับจังหวัด
พศ.
อปท.
การศึกษาพิเศษ
เอกชน
สพม.8
สพป.กจ.4
สพป.กจ.3
สพป.กจ.2
สพป.กจ.1

37.50
36.05

31.14
33.85

37.55
35.43
34.70

31.56
33.17
33.14
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แผนภาพที่ 11-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกรายสังกัด กับระดับประเทศ

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
สังกัด
ภาษาไทย
สพป.กจ.1
สพป.กจ.2
40.32
สพป.กจ.3
34.39
สพป.กจ.4
33.88
สพม.8
40.60
เอกชน
32.61
การศึกษาพิเศษ
44.77
สวนทองถิ่น
40.28
สํานักพุทธศาสนา
34.21
เฉลี่ยระดับจังหวัด 40.30
เฉลี่ยระดับประเทศ 42.21

อังกฤษ
24.06
22.11
21.88
26.29
25.36
34.12
23.25
22.24
26.04
29.20

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา รวมเฉลี่ย
16.70
22.70
31.50
27.06
16.80
24.46
32.05
25.96
12.34
24.50
27.88
24.10
23.30
27.55
34.66
30.48
17.14
26.37
32.80
26.85
27.87
33.57
38.00
35.66
20.33
27.26
33.90
29.00
16.20
23.71
30.03
25.28
22.81
27.39
34.48
30.20
25.41
29.20
35.70
32.34

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ระดับประเทศ
ระดับจังหวัด
พศ.
อปท.
การศึกษาพิเศษ
เอกชน
สพม.8
สพป.กจ.4
สพป.กจ.3
สพป.กจ.2

32.34
30.20
25.28
29.00
35.67
26.86
30.48
24.10
25.96
27.06
0
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แผนภาพที่ 11-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จําแนกรายสังกัด กับระดับประเทศ
จากตารางที่ 11 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ของนักเรียน ในภาพรวม ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ พบวา ในทุกระดับชั้นมีคะแนน
เฉลี่ยต่ํากวาระดับประเทศ
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ตารางที่ 12 รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปการศึกษา 2560 – 2562 แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ของสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุรี จําแนกตามระดับชั้น (ป.6, ม.3 และ ม.6)
ป.6

กลุมสาระ
การเรียนรู

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร

ม.3

ม.6

ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
ป
กศ.
กศ.
กศ.
กศ.
กศ.
กศ.
กศ.
กศ.
กศ.
กศ.
กศ.
กศ.
2560 2561 2562 2562 2560 2561 2562 2562 2560 2561 2562 2562
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
จังหวัด จังหวัด จังหวัด ประเทศ จังหวัด จังหวัด จังหวัด ประเทศ จังหวัด จังหวัด จังหวัด ประเทศ
38.28

64.09

43.8

47.22

38.51

57.58

61.52

64.08

16.98
18.85
17.63

15.96
21.56
17.58

9.54
13.43
12.56

14.98
15.94
15.42

2.47
4.94
2.79

2.39
6.31
8.32

5.6
4.95
1.25

10.86
7.96
2.45

44.27
2.72
4.04
5.52
3.76

12.56
17.58
17.63

วิทยาศาสตร

21.56
18.85

9.54

ภาษาอังกฤษ

15.96
16.98

ปการศึกษา 2561

ภาษาไทย
10

20

29.85
6.5
9.68
10.09
5.65

ปการศึกษา 2562

43.8
38.28
0

25.08
3.07
3.72
5.74
2.85

ป.6

13.43

คณิตศาสตร

38.25
2.19
4.98
9.56
2.67

30

40

50

64.09
60

ปการศึกษา 2560

70

แผนภาพที่ 12-1 เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 – 2562 ของสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุรี
จากแผนภาพที่ 12–1 เปรี ย บเที ย บร อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2561 และ 2562 ใน 4 กลุมสาระการเรียนรูหลัก พบวา มีวิชาที่มรี อยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ลดลงทุกกลุมสาระการเรียนรู

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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วิทยาศาสตร

1.25
8.32
2.79

คณิตศาสตร

4.95
6.31
4.94

ม.3
ปการศึกษา 2562

5.6
2.39
2.47

ภาษาอังกฤษ

ปการศึกษา 2561

ภาษาไทย

61.52
57.58

38.51
0
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60
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70

แผนภาพที่ 12-2 เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2560 – 2562 ของสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุรี
จากแผนภาพที่ 12–2 เปรี ย บเที ย บร อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2561 และ 2562 ใน 4 กลุมสาระการเรียนรูหลัก พบวา มีวิชาที่มีรอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ
คะแนนร อ ยละ 50 ขึ้ นไป เพิ่ มขึ้ นใน 2 กลุ มสาระการเรี ยนรู ได แก กลุ มสาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ สวนกลุมสาระการเรียนรูที่มีรอยละของนักเรียนลดลง 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
2.85
2.67
3.76
5.74
9.56
5.52
3.72
4.98
4.04
3.07
2.19
2.72

วิทยาศาสตร
คณิตศาสตร
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา

ม.6
ปการศึกษา 2562
ปการศึกษา 2561
25.08

ภาษาไทย
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แผนภาพที่ 12-3 เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2560 – 2562 ของสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุรี
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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จากแผนภาพที่ 12–3 เปรี ย บเที ย บร อ ยละของนั ก เรี ย นที่ มี ค ะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ป
การศึกษา 2561 และ 2562 ใน 5 กลุมสาระการเรียนรูหลัก พบวา มีวิชาที่มีรอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นใน 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึ กษา และ
วิทยาศาสตร สวนกลุมสาระการเรียนรูที่มีรอยละของนักเรียนลดลง 3 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทยภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร

50

43.80

47.22

ป.6

40
30
14.98

20
9.54

10
0

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

13.43

15.94

คณิตศาสตร

12.56

15.42

ระดับจังหวัด
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วิทยาศาสตร

แผนภาพที่ 12-4 เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ
จากแผนภาพที่ 12–4 พบวา รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี ที่
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป มากที่สุด ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (รอยละ 43.80) รองลงมา ไดแก กลุมสาระ
การเรี ยนรู คณิ ตศาสตร (ร อยละ 13.43) วิ ทยาศาสตร (ร อยละ 12.56) และภาษาอั งกฤษ (ร อยละ 9.54)
ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดั บ ชาติ ขั้น พื้ น ฐาน (O-NET) แต ล ะวิ ช าผานเกณฑ ค ะแนนร อยละ 50 ขึ้น ไป ชั้น ประถมศึก ษาป ท่ี 6 ป
การศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ใน 4 กลุมสาระการเรียนรู พบวา ในทุกกลุมสาระการเรียนรูมี
รอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากวา
ระดับประเทศ

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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แผนภาพที่ 12-5 เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ
จากแผนภาพที่ 12–5 พบวา รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี ที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป มากที่สุด ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (รอยละ 61.52) รองลงมา ไดแก กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ (รอยละ 5.60) คณิตศาสตร (รอยละ 4.95) และวิทยาศาสตร (รอยละ 1.25) ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2561 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ใน 4 กลุมสาระการเรียนรู พบวา ในทุกกลุมสาระการเรียนรูมีรอยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากวาระดับประเทศ
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แผนภาพที่ 12-6 เปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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จากแผนภาพที่ 12–6 พบวา รอยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี ที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562 แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป มากที่สุด ไดแก กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (รอยละ 25.08) รองลงมา ไดแก กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร (รอยละ 5.74) ภาษาอังกฤษ (รอยละ 3.72) สังคมศึกษา(รอยละ 3.07) และวิทยาศาสตร
(รอยละ 2.85) ตามลําดับ
และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรอยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึ กษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา
2561 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ใน 4 กลุมสาระการเรียนรู พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีรอยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป ต่ํากวาระดับประเทศ
3.2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานพระพุทธศาสนา (Buddhism
National Educational Test : B – NET)
ตารางที่ 13 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานพระพุทธศาสนา (B –NET) ชวงชัน้ ที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 3)
และชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 6) ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกรายวิชา ของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ จํานวน 3 แหง ในจังหวัดกาญจนบุรี

รายวิชา

ภาษาบาลี

ชวงชั้นที่ 3 (ม.3)
ชวงชั้นที่ 4 (ม.6)
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ป
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วินัย
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รวมเฉลี่ย
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2560
ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562

ภาษาบาลี

ธรรม

พุทธประวัติ

วินัย

แผนภาพที่ 13-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานพระพุทธศาสนา (B –NET)
ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 3) จําแนกรายวิชา ปการศึกษา 2560 – 2562
จังหวัดกาญจนบุรี
จากแผนภาพที่ 13-1 เปรี ย บเที ย บผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า น
พระพุทธศาสนา (B –NET) ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 3) ปการศึกษา 2560 – 2562 ใน 4 รายวิชา พบวา
คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ปการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ปการศึกษา 2562 พบวา มีผลการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 3 รายวิชา ไดแก วิชาธรรม (รอยละ 46.67) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.24 วิชาพุทธประวัติ (รอยละ
36.44) เพิ่มขึ้น 3.44 และ วิชาวินัย (รอยละ 34.50) เพิ่มขึ้น 0.60 และวิชาที่มีคาคะแนนเฉลี่ยลดลง 1 รายวิชา
ไดแก วิชาภาษาบาลี (รอยละ 34.72) มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 3.85
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2560
ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2562

ภาษาบาลี

ธรรม

พุทธประวัติ

วินัย

แผนภาพที่ 13-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานพระพุทธศาสนา (B –NET)
ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 6) จําแนกรายวิชา ปการศึกษา 2560 – 2562
จังหวัดกาญจนบุรี
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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จากแผนภาพที่ 13-2 เปรี ย บเที ย บผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า น
พระพุทธศาสนา (B –NET) ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 6) ปการศึกษา 2560 – 2562 ใน 4 รายวิชา พบวา
คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ปการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ปการศึกษา 2562 พบวา มีผล
การพัฒนาเพิ่มขึ้น 3 รายวิชา ไดแก วิชาภาษาบาลี (รอยละ 41.46) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.64 วิชาพุทธประวัติ
(รอยละ 43.54) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.36 และ วิชาธรรม (รอยละ 35.69) เพิ่มขึ้น 0.51 และวิชาที่มีคา
คะแนนเฉลี่ยลดลง 1 รายวิชา ไดแก และ วิชาวินัย (รอยละ 37.69) ลดลง 0.04
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด
ปการศึกษา 2562 ระดับประเทศ

ภาษาบาลี

ธรรม

พุทธประวัติ

วินัย

แผนภาพที่ 13-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานพระพุทธศาสนา (B –NET)
ปการศึกษา 2562 ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 3) จําแนกรายวิชา ระดับจังหวัดกับ
ระดับประเทศ
จากแผนภาพที่ 13-3 เปรี ย บเที ย บผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า น
พระพุทธศาสนา (B –NET) ชวงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 3) ปการศึกษา 2562 จําแนกรายวิชา ระดับจังหวัดกับ
ระดับประเทศ ใน 4 รายวิชา พบวา ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด
ปการศึกษา 2562 ระดับประเทศ

ภาษาบาลี

ธรรม

พุทธประวัติ

วินัย

แผนภาพที่ 13-4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานพระพุทธศาสนา (B –NET)
ปการศึกษา 2562 ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 6) จําแนกรายวิชา ระดับจังหวัดกับ
ระดับประเทศ
จากแผนภาพที่ 13-4 เปรี ย บเที ย บผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ด า น
พระพุทธศาสนา (B –NET) ชวงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปที่ 6) ปการศึกษา 2562 จําแนกรายวิชา ระดับจังหวัดกับ
ระดับประเทศ ใน 4 รายวิชา พบวา มี 3 รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ ไดแก วิชาภาษาบาลี
วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย และ มี 1 รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาระดับประเทศ ไดแก วิชาธรรม
3.2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(Non-Formal National Education Test : N - NET)
ตารางที่ 14 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปการศึกษา 2560 – 2562
ระดับชั้นประถมศึกษา , ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จําแนกรายกลุมสาระ
การเรียนรูหลัก สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี
กลุมสาระ
การเรียนรู
ทักษะการเรียนรู
ความรูพื้นฐาน
การประกอบอาชีพ
ทักษะการดําเนินชีวิต
การพัฒนาสังคม
รวมคะแนนเฉลี่ย

ป กศ.
2560

ประถมศึกษา
ป กศ. ป กศ.
2561
2562

38.65
35.45
40.08
47.20
42.15
42.64

48.72
41.22
44.31
51.75
44.34
46.07

48.16
41.72
49.13
47.89
50.45
47.47

ป กศ.
2562
ระดับ
ประเทศ
42.61
38.93
41.29
44.93
43.69
42.29

ป กศ.
2560
36.93
30.06
45.80
44.29
36.55
39.26

มัธยมศึกษาตอนตน
ป กศ. ป กศ.
2561
2562
45.89
31.93
42.37
48.01
41.20
41.88

36.29
35.41
40.61
45.35
42.43
40.02

ป กศ.
2562
ระดับ
ประเทศ
35.73
35.10
39.99
43.08
40.55
38.89

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ป กศ. ป กศ. ป กศ. ป กศ.
2560
2561
2562
2562
ระดับ
ประเทศ
35.34 45.70 32.59 32.27
27.49 27.31 30.85 30.25
40.05 41.70 42.97 41.74
40.08 39.83 39.45 36.84
23.55 31.14 31.98 31.46
33.93 37.14 35.57 34.51
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50.45
44.34
42.15
47.89
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ประถมศึกษา
ปการศึกษา 2562
ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2560

60

แผนภาพที่ 14-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรูหลัก ระดับชัน้ ประถมศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี
จากแผนภาพที่ 14-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด
ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู พบวา มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น 3 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรู
การพัฒนาสังคม (รอยละ 50.45) มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.11 รองลงมาไดแก กลุมสาระการเรียนรูการประกอบอาชีพ
(รอยละ 49.13) เพิ่มขึ้น 4.82 ความรูพื้นฐาน (รอยละ 41.72) เพิ่มขึ้น 0.55 สวนกลุมสาระเรียนรูที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยลดลง 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูทักษะการเรียนรู (รอยละ 48.16) มีคาเฉลี่ยลดลง
0.56 และทักษะการดําเนินชีวิต (รอยละ 47.89) เพิ่มขึ้น 3.86 ตามลําดับ
42.43
41.20
36.55
45.35
48.01
44.29
40.61
42.37
45.80
35.41
31.93
30.06
36.29
45.89
36.93

การพัฒนาสังคม
ทักษะการดําเนินชีวิต
การประกอบอาชีพ
ความรูพื้นฐาน
ทักษะการเรียนรู
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มัธยมศึกษาตอนตน
ปการศึกษา 2562
ปการศึกษา 2561
ปการศึกษา 2560
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แผนภาพที่ 14-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรูหลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
จังหวัดกาญจนบุรี
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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จากแผนภาพที่ 14-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด
ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู พบวา มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรู
ความรูพื้นฐาน (รอยละ 35.41) มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.48 รองลงมาไดแก กลุมสาระการเรียนรูการพัฒนาสังคม (รอย
ละ42.43) เพิ่มขึ้น 1.23 สวนกลุมสาระเรียนรูที่มีคาคะแนนเฉลี่ยลดลง 3 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการ
เรียนรูการประกอบอาชีพ (รอยละ 40.61) มีคาเฉลี่ยลดลง 1.76 ทักษะการดําเนินชีวิต (รอยละ 45.35) ลดลง
2.66 และ ทักษะการเรียนรู (รอยละ 36.29) ลดลง 9.06 ตามลําดับ

การพัฒนาสังคม

23.55

31.98
31.14

การประกอบอาชีพ

30.85
27.31
27.49
32.59
35.34

ความรูพื้นฐาน
ทักษะการเรียนรู
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แผนภาพที่ 14-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ปการศึกษา 2560 – 2562 จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรูหลัก ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
จังหวัดกาญจนบุรี
จากแผนภาพที่ 14-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด
ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู พบวา มีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น 3 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรู
ความรูพื้นฐาน (รอยละ 30.85) มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.54 รองลงมา ไดแก กลุมสาระการเรียนรูการประกอบ
อาชีพ (รอยละ 42.97) เพิ่มขึ้น 1.27 และการพัฒนาสังคม (รอยละ 31.98) เพิ่มขึ้น 0.84 สวนกลุมสาระเรียนรู
ที่มีคาคะแนนเฉลี่ยลดลง 2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก กลุมสาระการเรียนรูทักษะการดําเนินชีวิต (รอยละ
39.45) มีคาเฉลี่ยลดลง 0.38 และ ทักษะการเรียนรู (รอยละ 32.59) ลดลง 13.11 ตามลําดับ
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43.69

การพัฒนาสังคม

50.45

44.93
47.89

ทักษะการดําเนินชีวิต
การประกอบอาชีพ
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แผนภาพที่ 14-4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษา ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ
จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรูหลัก
จากแผนภาพที่ 14-4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ใน 5
กลุมสาระการเรียนรู พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
40.55
42.43

การพัฒนาสังคม

43.08
45.35

ทักษะการดําเนินชีวิต

มัธยมศึกษาตอนตน

39.99
40.61

การประกอบอาชีพ
ความรูพื้นฐาน

35.10
35.41

ทักษะการเรียนรู

35.73
36.29
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ระดับจังหวัด

40
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แผนภาพที่ 14-5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ
จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรูหลัก
จากแผนภาพที่ 14-5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ
ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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แผนภาพที่ 14-6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ
จําแนกรายกลุมสาระการเรียนรูหลัก
จากแผนภาพที่ 14-6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ
ใน 5 กลุมสาระการเรียนรู พบวา ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ
3.2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (Vocational National
Educational Test : V - NET)
ตารางที่ 15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V –NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปการศึกษา 2560- 2562
คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวช.
ป กศ.
2562
ระดับ
จังหวัด

ป กศ.
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ป กศ.
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จังหวัด

ป กศ.
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ระดับ
จังหวัด

ป กศ.
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ระดับ
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ทักษะภาษาและการสื่อสาร

40.66 41.39 39.51

39.91

35.26 39.93 40.99

41.83

ทักษะการคิดและการแกปญหา

30.16 31.52 36.30

35.61

30.46 30.35 31.93

31.80

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

53.11 51.28 52.92

52.75

47.89 50.93 51.97

52.20

ทักษะการจัดการอาชีพ

38.16 41.77 45.85

46.23
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37.14

รวมคะแนนเฉลี่ย
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43.63
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รายวิชา
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แผนภาพที่ 15-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2560 – 2562 จังหวัดกาญจนบุรี
จําแนกตามรายวิชา
จากแผนภาพที่ 15-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ใน 4 รายวิชา
พบวา มีผลพัฒนาเพิ่มขึ้น 3 รายวิชา ไดแก วิชาทักษะการคิดและการแกปญหา (รอยละ 36.30) มีคาเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 4.78 รองลงมา ไดแก วิชาทักษะการจัดการอาชีพ (รอยละ 45.85) เพิ่มขึ้น 4.08 และวิชาทักษะทางสังคม
และการดํารงชีวิต (รอยละ 52.92) เพิ่มขึ้น 1.64 ตามลําดับ สวนรายวิชาที่มีคาคะแนนเฉลี่ยลดลง 1 รายวิชา
ไดแก วิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร (รอยละ 39.51) ลดลง 1.88
36.72
36.25
32.84

ทักษะการจัดการอาชีพ

51.97
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ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
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30.46

ทักษะการคิดและการแกปญหา
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แผนภาพที่ 15-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 2560 – 2562 จังหวัดกาญจนบุรี
จําแนกตามรายวิชา
จากแผนภาพที่ 15-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 2561 กับปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ใน 4 รายวิชา
พบวา มีผลพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกรายวิชา ไดแก วิชาทักษะการคิดและการแกปญหา (รอยละ 31.93) เพิ่มขึ้น 1.58
รองลงมา ไดแก วิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร (รอยละ 40.99) เพิ่มขึ้น 1.06 วิชาทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
(รอยละ 51.04) เพิ่มขึ้น 1.04 และวิชาทักษะการจัดการอาชีพ (รอยละ 36.72) มีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.47 ตามลําดับ
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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46.23
45.85

ทักษะการจัดการอาชีพ

52.75
52.92

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
35.61
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ทักษะการคิดและการแกปญหา

ระดับประเทศ
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แผนภาพที่ 15-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ
จําแนกตามรายวิชา
จากแผนภาพที่ 15-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดั บประกาศนี ยบั ตรวิชาชี พ (ปวช.) ป การศึ กษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ใน 4 รายวิ ชา พบว า
มีรายวิชาที่คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 2 รายวิชา ไดแก วิชาทักษะการคิดและการแกปญหา และวิชา
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต สวนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาระดับประเทศ 2 รายวิชา ไดแก วิชาทักษะ
การจัดการอาชีพและวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร
ทักษะการจัดการอาชีพ

37.14
36.72
52.20
51.97

ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
ทักษะการคิดและการแกปญหา
ทักษะภาษาและการสื่อสาร

31.80
31.93

ปวช.
ระดับประเทศ

41.83
40.99

ระดับจังหวัด
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แผนภาพที่ 15-4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด
กับระดับประเทศ จําแนกตามรายวิชา
จากแผนภาพที่ 15-4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานอาชีวศึกษา (V-NET)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ใน 4 รายวิชา
พบวา มีรายวิชาที่คะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศ 1 รายวิชา ไดแก วิชาทักษะการคิดและการแกปญหา สวน
วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาระดับประเทศ 3 รายวิชา ไดแก วิชาทักษะการจัดการอาชีพ วิชาทักษาทางสังคม
และการดํารงชีวิต และวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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สวนที่ 2

บริบทที่เกี่ยวของดานการศึกษา
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีไดนํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแมบทภายใต
ยุ ท ธศาสตร ช าติ (พ.ศ.2561–2580) แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร
การพัฒนาการศึกษา ภาค 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี และบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของมาเชื่อมโยง
กั บอํ านาจหน าที่ ของสํ านั กงานศึ กษาธิ การจั งหวั ดกาญจนบุ รี และกํ าหนดเป นกรอบแนวทางในการจั ดทํ า
แผนปฏิ บั ติ ราชการพั ฒนาการศึ กษาจั งหวั ดกาญจนบุ รี ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ
มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่ อใชเป น กรอบในการจัดทําแผนต างๆ ใหสอดคลองและบูร ณาการกัน เพื่อใหเกิดเปน พลัง
ผลั ก ดั น ร ว มกั น ไปสู เ ป า หมาย ต อ มาได มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทํ า ยุท ธศาสตร ช าติ พ.ศ.2560
ซึ่งมีผลบังคับใชกับสวนราชการทุกหนวยมีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายของวิสัยทัศนที่กําหนดไวใน
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศ
พัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”
โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในหลากหลายมิ ติ พั ฒ นาคนในทุ กมิ ติและในทุกชว งวัย ใหเปน คนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสั ง คม สร า งการเติ บ โตบนคุณภาพชีวิ ตที่ เป น มิตรกั บ สิ่ งแวดล อ ม และมี ภ าครั ฐ ของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม
การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ“ประชารัฐ”
โดยประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของกับหนวยงานที่จัดการศึกษาในระดับพื้นโดยตรงที่ตองดําเนินการ
ขับเคลื่อนเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ คือ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปน
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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คนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ ส ามและอนุ รั ก ษ ภ าษาท อ งถิ่ น มี นิ สั ย รั ก การเรี ย นรู แ ละการพั ฒ นาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ เป น แผนแม บ ทเพื่ อ บรรลุเ ป า หมายตามที่ กํ า หนดไว ใน
ยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทํา
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ตองสอดคลองกับ แผนแม บ ทด ว ย โดยแผนแมบ ทภายใตยุทธศาสตรชาติที่
เกี่ยวของกับหนวยงานที่จัดการศึกษาในระดับพื้นที่มีดังนี้
4.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ที่เกี่ยวของกับหนวยงานที่จัดการศึกษาในระดับพื้นที่
โดยตรง ไดแก
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
แผนยอย 3.1 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และการเสริมสรางจิตสาธารณะ
และการเปนพลเมืองที่ดี
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม และดานสิ่งแวดลอม
ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนการสอนตามพระราชดําริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนรูทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและภูมิ
ปญญาทองถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตางประเทศ
5) การสงเสริมใหคนไทยมีจิ ตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต อสว นรวม
สรางจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใชประโยชนจากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
เพื่อรับผิดชอบตอสวนรวม สรางเสริมผูนําการเปลี่ยนแปลง และตนแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองคกร โดย
การยกยองผูนําที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม สงเสริมสนับสนุนใหมีกลไกการ
ดําเนินงานในการสรางเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสาเพื่อสังคมและสวนรวม โดยสงเสริมและ
สนับสนุนองคกรสาธารณะที่ไมหวังผลประโยชน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (11) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนยอย 3.1 การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
2) สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียนสรางกระบวนการ
เรี ย นรู และพั ฒ นาทั กษะของประชากรใหส อดคลองกับ ความเปลี่ย นแปลงของโลกในอนาคตสรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาสังคมรวมทั้ ง
สนับสนุน ดานวิชาการและสรางนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อใหองคกร
เครือขายชุมชนมีความเขมแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ ประชาชน ชุมชน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน
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มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นา เฝ า ระวั ง และติ ด ตามการดํ า เนิ น งานส ง ผลให ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน โดยเนนใหพอ
แมมีวัฒนธรรมที่ปลูกฝงใหลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรูชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งสงเสริมใหทุกภาคสวน
เปดพื้นที่แหงการเรียนรู และจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแกครอบครัวทุกลักษณะ
3) พั ฒ นาระบบฐานขอมูล เพื่อการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษยร ะหวางภาคี การพัฒนาตาง ๆ โดยการเชื่อมโยงขอมู ล ที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดชวงชีวิต เพื่อเสริมและสราง
ศักยภาพของการดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพันธกิจของแตละหนวยงานใหมีความเข มแข็ง
และตอบโจทยประเทศ เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษยของประเทศไทยที่ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน จุดแข็งและศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสูการตัดสินใจระดับ
นโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอยางมีทิศทางและสอดคล องกับ การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
รวมถึงขอมูลที่สนับสนุนการผลิตกําลังแรงงานที่มีทักษะตรงตอความตองการของตลาดงานในอนาคต และใช
ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอ มีธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผูสูงอายุที่มีความรู ประสบการณ และ
ทักษะเพื่อถายทอดความรู ประสบการณ และทักษะใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ
แผนยอย 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
3) จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัย ใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่
สมวั ย ทุ ก ด า น โดยการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการสอนและปรั บ ปรุ ง สถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย ให มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานที่เนนการพัฒนาทักษะสําคัญดานตาง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิดความจํา ทักษะ
การควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับการยกระดับ
บุ คลากรในสถานพั ฒ นาเด็ กปฐมวั ย ให มีความพรอมทั้งทักษะความรู จริย ธรรม และความเปน มืออาชี พ
ตลอดจนผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรูเนน การ
เตรียมความพรอมเขาสูระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยใหมีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรี ย ม
ทักษะการอยูในสังคมใหมีพัฒนาการอยางรอบดาน
แผนยอย 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน
3.3.1 แนวทางการพัฒนา
1) จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดาน
การคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค การทํางานรวมกับผูอื่น
2) จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
3) จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ
ที่เชื่อมตอกับโลกการทํางาน
4) จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ การบมเพาะ
การเปนนักคิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยูรวมและทํางาน
ภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
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แผนยอย 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
3.4.1 แนวทางการพัฒนา
1) ยกระดั บ ศั กยภาพ ทั กษะและสมรรถนะของคนในช ว งวั ย ทํ างานให มีคุ ณ ภาพ
มาตรฐานสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม
เพื่อสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพิ่มขึ้นใหกับประเทศ
2) เสริมสรางวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค และความรูความเขาใจและทักษะ
ทางการเงิน เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีใหกับวัยทํางานผานระบบการคุมครองทางสังคมและการสงเสริมการออม
3) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝมือใหเปนผูประกอบการใหม และ
สามารถพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ มีโอกาส มีทางเลือกทํางานและสรางงาน
แผนยอย 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ
1) สงเสริมการมีงานทําของผูสูงอายุใหพึ่งพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ และรวมเปนพลัง
สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให
ผูประกอบการมีการจางงานที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ ตลอดจนจัดทําหลักสูตรพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และสงเสริมทักษะการเรียนรูในการทํางานรวมกัน
ระหวางกลุมวัย
3) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ระบบการส ง เสริ ม สุ ข ภาพดู แ ลผู สู ง อายุ พร อ มทั้ ง จั ด
สภาพแวดลอมใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ อาทิ สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชชีวิตประจําวันที่เหมาะสมกับ
ผูสูงอายุ เมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุทั้งระบบขนสงสาธารณะ อาคารสถานที่ พื้นที่สาธารณะ และที่อยูอาศัย
ใหเอื้อตอการใชชีวิตของผูสูงอายุและทุกกลุมในสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู
แผนยอย 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย 4 แนวทางยอย
ไดแก (1) พัฒนากระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใชฐานความรูและระบบ
คิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนหลักสูตรฐาน
สมรรถนะใหไดมาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนําที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติอยาง
ตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปที่เปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล
และการปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รฐานสมรรถนะ ปฏิ รู ป หลักสูตรและรู ป แบบการเรี ย นการสอนอาชีว ศึ ก ษาให
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และการฝกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเนนการเรียนรูที่ผูกกับงาน
เพื่อวางรากฐานใหมีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความตองการของประเทศไดในหลากหลายมิติ
ทั้ ง ในด า นการผลิ ต กํ า ลั ง คนที่ มี ส มรรถนะและทั ก ษะในสาขาที่ เ ป น ที่ ต อ งการของตลาดการพั ฒ นา
ผูประกอบการยุคใหมที่มีศักยภาพในการสรางธุรกิจใหมที่มีการใชเทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู
ตลาดตางประเทศได รวมถึงมีนักวิจัยและ นวัตกรที่สามารถสรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
สามารถสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางดี (2) พัฒนากระบวนการ
เรียนรูของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21
มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแบบใหม
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ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต
มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ การเชื่อมตอและมีสวนรวม (3) พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือ
ปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง โดยเนนการเรียนการสอนที่เสริมสรางทักษะชีวิตและสามารถ
นํามาใชตอยอดในการประกอบอาชีพไดจริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถกํากับการ
เรียนรูของตนได เพื่อใหสามารถนําองคความรูไปใชสรางรายได รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต โดย
ใชสื่อผสมอยางหลากหลายปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผูเรียน มีเนื้อหาที่ไมยึดติดกับตัวสื่อ
เลือกประกอบเนื้อหาไดเอง คนหา แกไข จดบันทึกได เก็บประวัติการเรียนรูอยางเปนระบบ มีระบบการ
ประเมินผลการเรียนรูที่รวดเร็วและตอเนื่อง โดยผูเรียนมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน
2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม ประกอบดวย ๓ แนวทางยอย ไดแก
(1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุคใหม” ใหเปน “ผูอํานวยการการเรี ยนรู”
มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหมที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนน
การเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน (2)
ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครู ปฏิรูประบบ
การผลิตครูยุคใหม โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสรางทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชํานาญในดานการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจํานวนที่เพียงพอตอความตองการของ
นักเรียน อีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผานการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ที่ยังไมผานการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) สงเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอื่น ๆ
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม โดยผูที่มีใบประกอบวิชาชีพจะตองเปนผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู ทักษะ และสามารถสรางสมรรถนะ
ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพใหแกผูเรียน และมีอัตรากําลังเพียงพอตอ
ความตองการของสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท ประกอบดวย
6 แนวทางย อ ย ได แ ก (1) ปฏิ รู ป โครงสร า งองค ก รด านการศึ ก ษาให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเน น การสราง
ความรับผิดชอบตอผลลัพธ ตั้งแตระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสรางแรงจูงใจและความ
รั บ ผิ ด ชอบของหน ว ยงานและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทั้ ง ระบบที่ เ หมาะสม (2) จั ด ให มี ม าตรฐานขั้ น ต่ํ า
ของโรงเรียนในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของโรงเรียนใน
ทุกระดับที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในดานความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณการเรียนการสอน
การบริหารจัดการโรงเรียน จํานวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จํานวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน
(3) ปรับปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษามีการปรับปรุงโครงสราง
การศึกษาที่เนนสายอาชี พมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรี ยนรูที่ใชเทคโนโลยีส มัยใหม เกิดทักษะ
ความเข า ใจและใช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ทั ก ษะภาษาที่ 3 ทั ก ษะและความรู ใ นการประกอบอาชี พ ใหม ๆ
อยางคลองตัว เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม (4) เพิ่มการมีสวนรวมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา สงเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพื้นที่เรียนรู
เชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวนทักษะพื้นฐาน ไดแก การอานออก เขียนไดคิดเลขเปน
โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยก
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การประกั น คุ ณภาพการศึ กษาออกจากการประเมิน คุ ณภาพและการรับ รองคุณภาพและการกํากับ ดู แ ล
คุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นําไปสูการวัดผลในเชิงทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21
มากกว าการวั ดระดั บ ความรู และ (6) สงเสริมการวิจัย และใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู
การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งรวมถึง
การบูรณาการความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพื่อเสริมสราง
ระบบนิเวศนวัตกรรมที่เขมแข็ง
4) พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต ประกอบดวย 5 แนวทางยอย ไดแก (1) จัดใหมี
ระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุน (2) มีมาตรการจูงใจและ
สงเสริมสนับสนุนใหคนใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (3) พัฒนาระบบการเรียนรู
ชุมชนใหเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (4) พัฒนา
ระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิ ทัลและดิจิ ทัลแฟลตฟอรม สื่อดิจิทัลเพื่อการศึ กษาในทุ กระดับ ทุกประเภท
การศึกษาอยางทั่ว ถึงและมีป ระสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรมประยุ กตหรื อสื่อการเรียนรู ดิจิ ทัล ที่ มี
คุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ผานเทคโนโลยีสมัยใหมได
5) สร า งระบบการศึ ก ษาเพื่ อ เปน เลิ ศ ทางวิช าการระดับ นานาชาติ ประกอบด ว ย
5 แนวทางย อย ได แก (1) ส งเสริ มและพัฒ นาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ย วชาญและมีความ
โดดเดนเฉพาะสาขาสูระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่กําหนดสมรรถนะ
และทักษะพื้นฐาน สําหรับสาขาอาชีพตาง ๆ ที่สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน
10 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย S-curve และ New S-curve เพื่อเปนเครื่องมื อในการยืนยัน และพัฒนา
สมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณอุปสงคแรงงานในอนาคตในสาขาอาชีพตาง ๆ
และมีแนวทางทบทวน และปรับปรุงใหแมนยํามากขึ้นเปนระยะ (2) สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
และแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศูนยวิจัย ศูนยฝกอบรม
และทดสอบในระดับภูมิภาค (3) จัดใหมีการเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทยและประวัติศาสตรทองถิ่น (4) จัดให
มีการเรียนรูประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบานในสถานศึกษา
และสําหรับประชาชน และ (5) สงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับ
ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย
แผนยอย 3.2 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัด กรอง
และการสงตอเพื่อสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ สงเสริมสนับสนุนครอบครัว
ในการเสริมสรางความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งดานกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป
ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ระบบสถานศึ ก ษาและสภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ต อ การสร า งและพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชน
ที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปญญา และสงเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแกภาคเอกชน และสื่อในการ
มีสวนรวมและผลักดันใหผูมีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเดนในระดับนานาชาติ
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แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนยอย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) พั ฒ นารู ป แบบบริ ก ารภาครั ฐ เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการให บ ริ ก าร
ประชาชนผูประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหมีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูรับบริการ รวมทั้งอํานวย
ความสะดวกทางการคา การลงทุน และการดําเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตตาง ๆ
การให บ ริ ก ารจดทะเบี ย นทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสะดวกรวดเร็ ว และสอดคล อ งกั บ
มาตรฐานสากล
2) พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช ตั้งแตตน
จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความรวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจาย
นอย ลดขอจํากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได ตามหลักการออกแบบที่เปนสากลเพื่อใหบริการ
ภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาลเกิดประโยชนสูงสุด ปรับวิธีการทํางาน จาก
“การทํางานตามภารกิจที่กฎหมายกําหนด” เปน “การใหบริการที่ใหความสําคัญกับผูรับบริการ” ปรับปรุง
วิ ธี ก ารทํ า งานเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาบริ ก ารภาครัฐ ที่ มี คุ ณ ค า และได ม าตรฐานสากล โดยเปลี่ ย นจาก
การทํางานดวยมือ เปนการทํางานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐเขาดวยกันเสมือนเปนองคกรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสรางบริการใหมที่เปนพลวัตสอดคลอง
เหมาะสมกับสถานการณและขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผูใชบริการ และเปด
โอกาสใหเสนอความเห็นตอการดําเนินงานของภาครัฐไดอยางสะดวก ทันสถานการณ
แผนยอย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
3) จั ด ทํ า งบประมาณตอบสนองต อ เป า หมายตามยุ ท ธศาสตร ช าติ เพื่ อ ให
งบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนวยงานทั้ง
ในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายใหสามารถดําเนินการ
ไดตามเปาหมายของแตละแผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาที่กําหนดไว สอดคลองกับ
สถานการณและความเร งดวนในแตล ะชวงเวลา โดยใชเครื่องมื อดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทั น สมั ย
รวมกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยางยั่งยืน
5) กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
และผลสั มฤทธิ์ ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจ พื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร และภารกิจพื้นที่ มี ก าร
ติดตามประเมินผลทั้งกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินงาน เปนการติดตามประเมินผลทั้ง
ระบบ ตั้งแตปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตาม
ยุ ทธศาสตร ช าติ โดยพั ฒ นาการเชื่ อมโยงขอมูล เพื่อใหส ามารถตรวจสอบ และนําไปสูการปรับ แนวทาง
การดําเนินงานที่เหมาะสมไดอยางตอเนื่อง พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการติดตาม
ประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะเปนประจํา
รวมทั้งการตรวจสอบ โดยองคกรอิสระตองเปนไปเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
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แผนยอย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
3.4.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง
สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลอมใน
การปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาใหมีการนําขอมูลและขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ
การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทํางานและขอมูลระหวางองคกรทั้ง
ภายในและภายนอกภาครั ฐ แบบอั ตโนมัติ อาทิ การสรางแพลตฟอรมดิจิทัล ที่ภ าครัฐ สามารถใชร ว มกั น
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขอมูลของหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐาน
เดียวกันและขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเพื่อใหภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผูประกอบการ
สามารถใชประโยชนจากขอมูลในการขยายโอกาสทางการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
2) กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ
มุงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางาน
ที่เปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปดภาครัฐใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง
แบงปน และใชประโยชน ได อย างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนําองคความรู ในแบบสหสาขาวิช าเข ามา
ประยุกตใช เพื่อสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยาง
ทันเวลา พรอมทั้งมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐใหเปนองคกรแหง
การเรียนรู และการเสริมสรางการรับรู สรางความเขาใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรเพื่อสงเสริมการพัฒนา
ระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอยางเต็มศักยภาพ
3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงาน
ใหมใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอบริบทการเปลี่ยนแปลงไดในทุกมิติ
ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคการแบบราชการและวางกฎเกณฑมาตรฐานกลางอยางตายตัว มีขนาดที่
เหมาะสมกั บภารกิจ ปราศจากความซ้ํา ซอนของการดําเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ย นบทบาท ภารกิจ
โครงสรางองค การ ระบบการบริห ารงาน รวมทั้งวางกฎระเบีย บไดเองอยางเหมาะสมตามสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไปเนนทํางานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยงเปนเครือขายกับทุกภาคสวน ทั้งนี้ เพื่อมุง
ไปสูความเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบไดกับมาตรฐานระดับ
สากล นอกจากนี้ ยังมีความเปนสํานักงานสมัยใหม ใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญเพื่อวิเคราะหคาดการณ
ลวงหนาและทํางานในเชิงรุก สามารถนําเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
สรางคุณคาในการทํางาน
แผนยอย 3.5 การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3.5.1 แนวทางการพัฒนา
2) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตามระบบ
คุณธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสํานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน
มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทํางานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ตําแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกัน
การแทรกแซงและการใช ดุล ยพิ นิ จ โดยมิช อบ การสรางความกาวหนาใหกับ บุคลากรภาครัฐ ตามความรู
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสรางกลไกใหบุคลากรภาครัฐสามารถโยกยายและ
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หมุนเวียนไดอยางคลองตัวเพื่อประโยชนของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐ
ทุกประเภทใหมีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปตาง ๆ อาทิ การจางงานที่มีลักษณะชั่วคราวให
เปนเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค า ตอบแทนที่ เ ป น ธรรม มี มาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกั บ ภาระงาน โดยปรับ ปรุงวิธีการกําหนดและ
พิจารณาคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของบุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและ
ภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจางงานไดอยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําของ
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ ระหวางบุคลากรของรัฐ
3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให มีค วามรูความสามารถสู ง มีทักษะการคิ ด
วิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมี
สมรรถนะใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดใน
การทํางานเพื่อใหบริการประชาชนและอํานวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน
ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริ บทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไป
ขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม และมีสํานึกในการปฏิบัติงาน
ดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค
กลายืนหยัดในการกระทําที่ถูกตอง คํานึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตนตลอดจน
สงเสริมใหมีการคุมครองและปกปองบุคลากรภาครัฐที่กลายืดหยัดในการกระทําที่ถูกตองและมีพฤติกรรม
การปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) สรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบ
เพื่อใหผูนําและผูบริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ มีความเขาใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ทั้งระดับทองถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนําหนวยงาน และมี
คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชนของสวนรวม เปนทั้งผูนําทางความรูและความคิดผลักดัน
ภารกิจ นําการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยางที่ดีตอผูรวมงานและตอสังคม
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว โดยตองไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให
ตนเอง มีความเปนผูประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะใหมีสมรรถนะที่จําเปน และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อันจะชวยทําใหสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อสรางคุณคาและประโยชนสุข
ใหแกประชาชน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (21) ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนยอย 3.1 การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝงและ
หลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุงเนนการปรับพฤติกรรม “คน” โดย
การ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสํานึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะไดวาสิ่งใดเปน
ประโยชนสวนตน สิ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอการกระทําความผิด ไมเพิกเฉยอดทนตอ
การทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรม
และคานิยมสุ จริ ตในระดับชุ มชนเพื่ อนํ า ไปสูการเปลี่ย นแปลงพฤติกรรมคานิย มที่ยึดประโยชนส าธารณะ
มากกวาประโยชนสวนตน และตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น
สามารถทําหนาที่ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสํานึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวม
มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย
2) สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย โปรงใส ถูกตองเปน
ธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรขององคกร โดยการสนับสนุนให
ขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริตในหนวยงานภาครัฐเพื่อสงเสริม
การมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจงเบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แผนยอย 3.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานสังคม
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการสงเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศตลอดทุกชวงวัย (ปฐมวัย วัย
เด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย เพื่อใหประชาชนไทย
มีทักษะความรู และเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่สําคัญ อาทิ โภชนาการและ
สุขภาวะในชวงปฐมวัย การปลูกฝงความเปนคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู หลักสูตรและ
กระบวนการสอน การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตรทางการกีฬา
แผนยอย 3.5 ดานปจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
3.5.1 แนวทางการพัฒนา
5) การเพิ่ มจํ า นวนและคุ ณ ภาพบุค ลากรวิจัยและนวัต กรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และ
พัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติให
เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศดวยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4.2 แผนแม บทภายใตยุทธศาสตรชาติ ที่หนวยงานที่จัด การศึกษาในระดั บพื้ นที่ มีสวน
สนับสนุน ไดแก
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (1) ประเด็น ความมั่นคง
แผนยอย 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
2) เสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ ภายใต ก ารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติไทย ผานทางกลไก
ตาง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนําและเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท และนําไปประยุกต
ปฏิบัติใชอยางกวางขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยางสม่ําเสมอ
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แผนยอย 3.2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
สวนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ
1) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มุงยึดแนวคิดการแกไขปญหายาเสพติดตั้งแต
ต นน้ํ า -กลางน้ํ า - ปลายน้ํ า ในการดํ าเนิ นการอย างเป นระบบ กล าวคื อ (5) การป องกั นยาเสพติ ดในแต ล ะ
กลุมเปาหมายอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม โดยการปลูกฝงคานิยมและองคความรูที่เหมาะสม อันจะสงผลกระทบ
ตอความคิด และโนมนาวใหเกิดความเห็นที่คลอยตามอยางถูกตอง (6) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดลอม)
ที่เหมาะสมโดยการเสริมสรางปจจัยที่เอื้อตอการไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดของแตละกลุมเปาหมาย อาทิ
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
2) ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงทางไซเบอร มุงเนนการวางกลยุทธ/ยุทธวิธีในการ
แกไขปญหาดานความมั่นคงทางไซเบอร ใหครอบคลุมสภาพปญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร ซึ่งไดแก การ
โจมตีทางไซเบอรของกลุมแฮกเกอร การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล การโจมตีตอกลุมโครงสราง
พื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพรขอมูลเพื่อความปนปวนอันกระทบตอประชาชนรวมทั้งอาจสงผล
กระทบ ตอความมั่นคง
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (3) ประเด็น การเกษตร
แผนยอย 3.5 เกษตรอัจฉริยะ
3.5.1 แนวทางการพัฒนา
2) พั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรในการเข า ถึ ง และใช ป ระโยชน จ ากเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงองคความรูดานการผลิตและ
การตลาดต า ง ๆ ตลอดจนการใช ป ระโยชนจ ากเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ ส ารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล
ฐานขอมูลสารสนเทศทางการเกษตรตางๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกร
อัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแขงขัน
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (5) ประเด็น การทองเที่ยว
แผนยอย 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการทองเที่ยว
3.6.1 แนวทางการพัฒนา
4) พัฒนาชุมชน ผูประกอบการ และบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนใหมีความพรอม
ในการรองรั บ การขยายตั ว ของอุ ตสาหกรรมการทองเที่ย ว รวมทั้งสงเสริมการมีสว นรว มของชุมชนและ
ประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (6) ประเด็น พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ
แผนยอย 3.1 การพัฒนาเมืองนาอยูอัจฉริยะ
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
ใหความสําคัญกับการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูอัจฉริยะที่สามารถรองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ที่อยูอาศัย ลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกกลุม และ
ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหมมาพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเมืองในทุกมิติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบงการพัฒนาเมืองออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
1) เมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจของภาค ไดแก
กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม ขอนแกน เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา และภูเก็ต
ใหมีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเทาเมืองขนาดใหญในระดับนานาชาติและมีความนาอยู
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2) พัฒนาเมืองขนาดกลางใหเปนเมืองนาอยูที่เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การบริการใหกับพื้นที่โดยรอบ โดยเนนการตอยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ เพื่อใหเกิดการกระจาย
ความเจริญไปสูพื้นที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจโดยสราง
เครือขายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึ่งการพัฒนาแบงตามภาคไดดังนี้
ภาคเหนือ เนนการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และการเกษตรมูลคาสูง และการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทาง
สังคมแกพื้นที่โดยรอบ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนนการพัฒนาการคาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมการเกษตร
มูลคาสูง และการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางสังคมแกพื้นที่โดยรอบ
ภาคกลางและตะวันออก เนนการพัฒนาและสงเสริมการคาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่มีอยูเดิม และการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางสังคมแกพื้นที่โดยรอบ
ภาคใต เนนการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตร
ครบวงจร และการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงสรางพื้นฐานทางสังคมแกพื้นที่โดยรอบ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนยอย 3.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
3.3.1 แนวทางการพัฒนา
2) สงเสริมใหเกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามศักยภาพโดย
พัฒนาตอยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีอยูเดิม รวมทั้งยกระดับความสามารถ
ในการแขงขันของพื้นที่ใหเอื้อตอการคา การลงทุน และการทองเที่ยว และเปนพื้นที่หลักในการขับเคลื่อน
การสร างความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ และสั งคมในสว นภูมิภ าค ตลอดจนพัฒ นาพื้น ที่บ ริเวณชายแดนให มี
ความพรอมสําหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานซึ่งจะชวยสราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสงเสริมความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศในภาพรวม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (15) ประเด็น พลังทางสังคม
3.1 แผนยอยการเสริมสรางทุนทางสังคม
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) เสริมสรางสังคมแหงการใหและชวยเหลือกันและกัน โดยการนําทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมในเรื่องของการมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ การรูจักให รูจักแบงบัน และเสียสละ โดยยึดหลัก
คุณธรรมไมเลือกปฏิบัติ มาสงเสริมอาสาสมัครเพื่อทําประโยชนสวนรวมและสรางสังคมแหงการให รวมทั้ง
การพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือขายในระดับจังหวัดผานการระดมพลังความ
รวมมือของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัด การสงเสริมใหมีกลไกเชื่อมโยงกับนโยบายและการบริหาร
จัดการในสวนกลางและสวนทองถิ่น พรอมทั้งสงเสริมใหมีกลไกและระบบการสนับสนุนตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
การสรางภาคีเครือขายในระดับอําเภอ ตําบล และชุมชน เพื่อสนับสนุนการทํางานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา และมีพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือ
ปญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแตระดับชุมชน ทองถิ่น อําเภอจนถึงระดับจังหวัด
2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ
การจัดการตนเอง สงเสริมใหมีระบบการสนับสนุนความเขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นที่
ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ตั้งแตระดับชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ที่เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง
สามวัยในทองถิ่น ไดแก เยาวชน คนวัยทํางาน และผูสูงอายุ เพื่อใหเกิดการสืบทอดทักษะภูมิปญญาของกลุม
คนที่จะเปนแกนนําการพัฒนาในทองถิ่นระดับตําบลและหมูบาน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย
และสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง พัฒนาระบบฐานขอมูลพื้นฐานเพื่อใช
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชนและบนฐานขอมูลเชิงประจักษ
โดยยึดยุทธศาสตรชาติและแผนระดับตาง ๆ ที่เกี่ยวของเปนกรอบการดําเนินงาน
3.2 แผนยอยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก
3.2.1 แนวทางการพัฒนา
2) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผูสูงอายุ สงเสริมการนําความรู
ประสบการณ และภูมิปญญาที่สั่งสมมาตลอดชวงชีวิตของผูสูงอายุมาถายทอดสูคนรุนหลัง เพื่อใหเกิดการสืบ
สานและตอยอดการพัฒนาสังคม รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมของผูสูงอายุเพื่อทํากิจกรรมที่เปนประโยชนและ
สามารถชวยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีมี
ศักดิ์ศรี และมีความสุขในการดําเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไวซึ่งศักยภาพและบทบาทในการสรางสรรค
สังคม เปนอีกหนึ่งแรงพลังในการชวยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไดเชนเดียวกับชวงวัยอื่น ๆ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
แผนยอย 3.1 การคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม
และสุขภาพ
3.1.1 แนวทางการพัฒนา
1) ขยายฐานความคุมครองทางสังคม โดยกําหนดระดับมาตรฐานขั้นต่ําของสวัสดิการ
แตละประเภทแตละกลุมเปาหมายใหเหมาะสมและชัดเจน เพื่อปองกันไมใหประชาชนทุกชวงวัยตองเจอ
สภาวะความยากจน กรณีประสบเหตุการณที่ทําใหตองสูญเสียรายได เพื่อเปนหลักประกันในการดําเนินชีวิต
ทางสั ง คมได โดยการจั ด ระบบหรื อ มาตรการในรู ป แบบต า ง ๆ ให ส ามารถคุ ม ครองสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของ
ประชาชนทุกคน บริการสังคม การประกันสังคม การชวยเหลือทางสังคม การคุมครองอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงขายการคุมครองทางสังคม สําหรับผูดอยโอกาสและคนยากจนให
สามารถเขาถึงบริการพื้นฐานของภาครัฐไดอยางมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้น
จากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติตาง ๆ เพื่อปดชองวางการคุมครองทางสังคมตาง ๆ ในประเทศไทย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (18) ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน
แผนยอย 3.3 การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
3.3.1 แนวทางการพัฒนา
3) มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพื้น ฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อเอื้ออํานวยใหใชมาตรการใหม ๆ ดานเศรษฐศาสตร การเงิน และการคลัง ในการสงเสริมและ
สนับสนุนจูงใจใหภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจกได อยางมีประสิทธิภาพ และ
การปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได
อยางมีประสิทธิผล กําหนดใหโครงการลงทุนขนาดใหญของภาครัฐตองจัดทําการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อออกแบบโครงการใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศในปจจุบันและ
ในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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แผนยอย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
3.5.1 แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ ของภาครัฐ ใหเอื้อตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของประชาชนทุกภาคสวนใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตสรางความรู
ความเขาใจ การตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรูตลอดชีวิต
ทั้งในระบบและนอกระบบ

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล
ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญ
กับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู
ประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน
ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร
สรุปได ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัย เพื่อให
คนไทยเปน คนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ ดี โดยการยกระดับ คุ ณภาพการศึ กษาและ
การเรี ย นรู ที่ส อดคล อ งกั บ การเรี ย นรู ในศตวรรษที่ 21 การปองกัน และควบคุม ปจ จั ย ทางสัง คม รวมทั้ ง
การเสริมสรางบทบาทของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคม มุงเนนการลดความ
เหลื่อมล้ําในทุกมิติเพื่อสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึง
ทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากการเขาถึง
บริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพทั่วถึงและเปนธรรม
3. ยุ ท ธศาสตร ก ารสร า งความเข ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข ง ขั น ได อ ย า งยั่ ง ยื น
ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ
เพื่อรักษาเสถียรภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ พรอมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย
องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาปจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรทั้งทุนมนุษย โครงสรางพื้นฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการ
4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
มุงอนุรักษ ฟนฟูสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใช ป ระโยชน อย า งยั่ ง ยื น และเปน ธรรม บริห ารจัดการน้ํา ให มีป ระสิ ทธิภ าพ ภายใตยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม โดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะ ลดการปลอย
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กาซเรือนกระจกลงรอยละ 20 ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน
เพื่อปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ํา และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น
5. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ใหความสําคัญกับความมั่นคงที่สงผลกระทบตอการพัฒนา
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6. ยุทธศาสตรดานการเพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อใหการบริหาร
จัดการภาครัฐ มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรม รวมทั้ง
ประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จะมุงเนนการพัฒนา
กายภาพโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคมและการบริการจัดการ
โครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและ
ขนสงสินคาระหวางประเทศที่ไดมาตรฐาน
8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุน วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร ฯ ทั้ ง ด า นบุ ค ลากร วิ จั ย โครงสร า งพื้ น ฐาน และการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ มุ ง ให วิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติตาง ๆ
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของ
พื้นที่รวมทั้งความตองการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็ง โดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล สรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปนเมืองนาอยู
และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของพื้นที่และสราง
ความอยูดีมีสุขใหแกประชาชนอยางทั่วถึง
10. ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตร
การตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานงานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศ
ทั้งในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณี ตลอดจนมาตรฐาน
ตาง ๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวของในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค
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4. นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่ อให การดํ า เนิ น การจั ดการศึกษาและการบริห ารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ วัตถุประสงคของแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบาย
เรงดวน เรื่องการเตรียมคนสูศตวรรษที่ 21
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเนนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักการ
1.ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ประเด็ น คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก มิ ติ ทั้ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ขาราชการพลเรือน ผูบริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเปนการศึกษาตลอดชีวติ
2.บู ร ณาการการทํ า งานร ว มกั น ระหว า งส ว นราชการหลั ก องค ก ารมหาชนในกํ า กั บ ของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีความคลองตัว รวมทั้งหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่
ภูมิภาคใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได เพื่อดําเนินการปฏิรูปการศึกษารวมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนตามนโยบายประชารัฐ
ระดับกอนอนุบาล
เนนประสานงานกับสวนราชการและชุมชนในการเตรียมความพรอมผูเรียน ทั้งดานสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เนนสรางความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สํ าคั ญ
ดานตาง ๆ เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่แตกตางกันตามศักยภาพ ดังนี้
1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู จากประสบการณ
จริ งหรื อสถานการณ จํ า ลองผ า นการลงมื อปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรว มกัน ระหวางผูเรีย นกั บ ครู
ดวยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
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ระดับมัธยมศึกษา
มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการเรียนรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร (STEM) และ
ภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา
ระดับอาชีวศึกษา
มุงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ
4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนที่สําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ
2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ
1. ทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตองปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใชงบประมาณเปนรายไตรมาส รวมทั้งใชจาย งบประมาณใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
2. จัดทําฐานขอมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ใหครบถวน ถูกตอง ทันสมัย
3. ใชเทคโนโลยีและดิจิทัลเปนเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เนนการเรียนรูและ การบริหารจัดการ
4. ปรับปรุงโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการใหเกิดความคลองตัว หากติดขัดในเรื่อง ขอกฎหมาย
ใหผูบริหารระดับสูงรวมหาแนวทางการแกไขรวมกัน
5. ใหหนวยงานระดับกรมกําหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากําลัง ตามความ
ตองการจําเปน ใหแกหนวยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ใชกลไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดําเนินงานรวมกับ หนวยจัดการศึกษา
7. เรงทบทวน (ราง) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ………. โดยปรับปรุงสาระสําคัญ ใหเอื้อ
ตอการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปญหาขอติดขัดการปฏิบัติงาน ตองศึกษา ตรวจสอบขอมูล / ขอเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น เชน จํานวนเด็กในพื้นที่นอยลง ซึ่งจําเปนตองมีการควบรวมโรงเรียน ใหพิจารณาสื่อสาร อธิบาย
ทําความเขาใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช อั ต รากํ า ลั ง ครู โดยเฉพาะครู ร ะดั บ อนุ บ าล และครู ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษาให มี
ประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการประเมินครูอยางเปนระบบ รวมทั้งจัดทําหลักสูตรการพัฒนาครูใหมีองค
ความรูและทักษะในดานพหุปญญาของผูเรียน
10. ใหศึกษาธิการจังหวัดจัดทําแผนการจัดการศึกษาของแตละจังหวัด นําเสนอตอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
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11. ใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหนาที่ ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทํารายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ง สําหรับภารกิจของสวนราชการหลั กและหนวยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิง
ยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งไดดําเนินการอยูกอนนั้น หากรัฐบาลหรือ กระทรวงศึกษาธิการมี
นโยบายสําคัญเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากที่กําหนดหากมีความสอดคลองกับหลักการใน
ขางตน ใหถือเปนหนาที่ของสวนราชการหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ จะตองเรงรัด กํากับ ติดตาม ตรวจสอบใหการ
ดําเนินการเกิดผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม ดวยเชนกัน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ภาค 3

ภาคการศึกษา 3 ประกอบดวย กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี

วิสัยทัศน : ภาคสามบุรีสรางคนดี มีงานทํา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2. ส งเสริ มการผลิ ต พั ฒ นากําลังคน ใหส อดคลองความตองการของทองถิ่น ตลาดแรงงาน
และรองรับการพัฒนาประเทศ
3. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สงเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
1. ประชากรวัยเรียน ไดรับโอกาสทางการศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม และทั่วถึง
2. ประชากร มีทักษะอาชีพ มีงานทํา สอดคลองกับบริบทและความตองการของตลาดแรงงาน
3. ผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. หน ว ยงานการศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เน น การมี ส ว นรว มจากทุก
ภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร
1. สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2. สงเสริมการผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางความแข็งแกรงใหเศรษฐกิจ
ฐานราก ตลาดแรงงาน และประเทศ
3. สงเสริม พัฒนาศักยภาพ และการสรางสังคมแหงการเรียนรู
4. สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับผูเรียนอยางทั่วถึง และเทาเทียม
5. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวนใหม รอบป พ.ศ.2564
วิสัยทัศนจังหวัดกาญจนบุรี
“เมืองนาอยู เกษตรปลอดภัย การทองเที่ยวคุณภาพ เปนระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก”
พันธกิจ
1. พัฒนาทุนมนุษย ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึง
2. สนับสนุนการวิจัยและพั ฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัด การระบบสั งคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
3. เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ในพื้นที่ตอนในและพื้นที่ชายแดน
4. สนับสนุนการจัดทาแผนแมบทผังชุมชน และผังเมืองรวม
5. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทองเที่ยว ปลอดภัย
6. จัดตั้งการรวมกลุมการเกษตร พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร เกษตร
อุตสาหกรรมปลอดภัยใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและสงออก
7. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สงเสริมอาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสใหมีมาตรฐานสากล เพิ่มชองทางการคาภายใน
การคาชายแดน สงเสริมความสัมพันธและการคากับตางประเทศ
เปาประสงครวม
1. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการดารงชีวิต มีร ะบบดูแลสวัส ดิการและ
สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. จังหวัดกาญจนบุรี เปนเมืองนาอยู ประชาชนและธุรกิจรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม
3. จังหวัดกาญจนบุรี เปนเมืองเกษตรปลอดภัย
4. จังหวัดกาญจนบุรี เปนเมืองทองเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความปลอดภัย
5. จังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข และสังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางเมืองนาอยู เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการทองเที่ยวตามอัตลักษณเฉพาะถิ่น และการทองเที่ยวคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการพัฒนา การลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการคาชายแดน
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สวนที่ 3
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
จากการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อมดา นการศึ ก ษาของจั งหว ัด ซึ่งมีป ัจ จ ัย ตางๆที่ ส งผลตอ การพ ัฒ นา
คุณ ภาพการศึก ษาของน ัก เร ีย น น ัก ศึก ษา และประชาชนในพื้น ที่ และเพือ เป ็น การยกระด ับ คุณ ภาพชีวิต
ของประชาชนในจ ัง หว ัด ให  มีศัก ยภาพ มีภ ูมิคุม กัน พร อ มเผช ิญ ป ัญ หา จ ัง หว ัด กาญจนบ ุรี จ ึง ไดกำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และจุดเนน การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“สรางคนดี มีคุณภาพ ดำรงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข
บนพื้นฐานความพอเพียงอยางยั่งยืนและมั่นคง”
พันธกิจ (Mission)
1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกนักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
ไดอยางมีความสุข และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย
2. ส ง เสริ ม และพ ัฒ นาผ ูเ รี ย นให มี ค ุณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค ุณ ลั ก ษณะอ ัน พ ึง ประสงค ต ามหลั ก สู ต ร
และคานิย มหลักของคนไทย 12 ประการ โดยนอมนำศาสตรพระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง
สูการปฏิบัติ
3. จัดการศึกษาใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ
4. สรางเครือขายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงครวม (Goal)
1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย
2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานทำสอดคลองกับ บริบ ทและความตองการพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวัดและพื้นที่ชายแดน
3. ประชากรไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา มี คุณ ภาพ และม ีจ รรยาบรรณวิ ช าชี พ สามารถปฏิ บ ัต ิง านได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพ
5. หนวยงานทางการศึกษาทุกแหง ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตามหลักธรรมมาภิบ าล และบูรณาการ
การทำงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

- 73 ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสงแวดลอม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
ตัวชี้วัด / คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน
ตัวชี้วัด
1.รอยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูที่สะทอนความรักและการ
ธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเพิ่มขึ้น
2.รอยละของผูเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย
3.รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการสงเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรม
การทํางานที่พึงประสงคใหเปนคุณลักษณะที่สําคัญ ของคนในสังคมไทย
4.รอยละของนักเรียนกอนวัยเสี่ยง ระดับ ชั้น ป.1-6 ไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
5.รอยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
6. รอยละของผูเรียนที่ไดรับการพัฒนาใหมีทักษะชีวิต และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย
ป 2563
85
95
90
100
100
100

แนวทางการดําเนินงาน
1. สรางจิตสํานึกใหผูเรียนมีความจงรักภักดีและธํารงรักษาสถาบันหลักของชาติ ไดแก ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย
2. ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
3. ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสํานึกในความเปนไทย
4. ใหความรูดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และปญหาอื่นๆ ทางสังคม
5. เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผานสถาบันการศึกษาและระบบการศึกษา
6. สงเสริมการปลูกฝง บมเพาะ และกลอมเกลาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค (พึ่งพาตนเอง ซื่อสัตย
มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม) ของครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรหลาน โดยใชกิจกรรมที่เปนวิถีชีวิตประจําวัน
7. จัดกิจกรรมหลอหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงคใหเปนคุณลักษณะที่สําคัญ
ของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงตอเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกตาง การทํางานเปนกลุมคณะ
8. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

- 74 ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ป 2563
95

1.รอยละของสถานศึกษามีหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทําสอดคลองกับบริบทและ
ความตองการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน
2.รอยละของผูผานการฝกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนําความรูไปประกอบ
75
อาชีพหรือพัฒนางาน
3.จํานวนหนวยงานภายนอกที่เขามามีสวนรวมในการฝกอาชีพ/การพัฒนา ทักษะอาชีพระยะสั้น
75
4. รอยละของงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมที่สรางผลผลิตและ
75
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทางการดําเนินงาน
1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับพื้นที่และความตองการพัฒนาของพื้นที่ชายแดน เพื่อใหนักเรียน
นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานทํา
2. พัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ
3. สรางความรวมมือในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหนวยงานภายนอก
4. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรม ที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด
1. อัตราการอานไมออกเขียนไมไดของนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนลดลง
2. รอยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เขารวมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู
3. รอยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน
4.รอยละของนักเรียนในระบบตอประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
5.รอยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net และ V-Net เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
6. รอยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ไดรับบริการทางการศึกษา

คาเปาหมาย
ป 2563
3.5
95
85
100
3
95

แนวทางการดําเนินงาน
1. พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการเรียนรูภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และการใชภาษาแมของผูเรียน
2. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนทุกคน ทุกระดับและประเภทการศึกษา
3. สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรูในชุมชน ผานการพัฒนาแหลงเรียนรูที่มีมาตรฐาน
และหลากหลาย อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุด แหลงเรียนรูชุมชน ฯลฯ สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของ
ผูรับบริการแตละกลุมเปาหมาย และสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง
4. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับผูเรียนทุกคนทุกระดับ และประเภทการศึกษา
5. ใหความรูและเสริมสรางการมีสุขภาพอนามัยที่ดี
6. สรางโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

- 75 7. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การใหบริการทางการศึกษา สําหรับผูเรียนทุกคนทุกระดับ
และประเภทการศึกษา
8. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและจัดใหมีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และการศึกษาทางไกลระบบ
ตาง ๆ อาทิ DLIT, DLTV, ETV
9. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสําหรับผูเรียนทุกวัย
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสงแวดลอม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ป 2563
85
85

1.รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. รอยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรูและสื่อการเรียนรู
สําหรับการเสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
แนวทางการดําเนินงาน
1.สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2.ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรูและสื่อการเรียนรูสําหรับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
3.พัฒนาองคความรู งานวิจัยดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ป 2563
10
85
100

1.รอยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
2. รอยละของสถานศึกษาที่มีเครือขายในการสงเสริมการจัดการศึกษา
3.รอยละของสถานศึกษาที่ตองการความชวยเหลือและพัฒนาเปนพิเศษอยางเรงดวน ในพื้นที่
ชายแดน ที่ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพ
แนวทางการดําเนินงาน
1. เรงพัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ทัดเทียมหรือใกลเคียงกัน
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาใหเปนระบบครบวงจร
3. พัฒนาระบบการบริการและการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ใหมีจํานวนและ
ศักยภาพเพียงพอ
4. จัดตั้งกลุมโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ใหเปนการจัดการศึกษาเฉพาะ
5. ปรับปรุงเกณฑการจัดสรรงบประมาณ วิทยาฐานะ การดําเนินการดานครุภัณฑและอาคารประกอบ
ใหสอดคลองกับพื้นที่
6. กําหนดมาตรการและแรงจูงใจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมทางการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

- 76 ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
ป 2563
100

1.รอยละของของหนวยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดกาญจนบุรี ที่เขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
2.รอยละของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดนทีม่ ีเครือขายในการสงเสริม
85
การจัดการศึกษา
3. รอยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ไดรับบริการทางการศึกษา
90
4.รอยละของผูผานการฝกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนําความรูไปประกอบ
80
อาชีพหรือพัฒนางาน ที่สอดคลองกับความตองการของเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
แนวทางการดําเนินงาน
1. เรงบูรณาการการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดนพัฒนา
สถานศึกษาใหมีความพรอมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคตอันใกล
2. จัดทําฐานขอมูลความตองการทางดานแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อนําวิเคราะหศักยภาพและ
วางแผนแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สรางระบบการตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรีที่มีประสิทธิภาพ
จุดเนนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

ระดับกอนอนุบาล
เนนประสานงานกับสวนราชการและชุมชนในการเตรียมความพรอมผูเรียน ทั้งดานสุขภาพและโภชนาการ
และจัดประสบการณการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เนนสรางความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่สําคัญดานตาง ๆ
เชน ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจํา ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการรูจักและประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุงคํานึงถึงพหุปญญาของผูเรียนรายบุคคลที่แตกตางกันตามศักยภาพ ดังนี้
1. ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตอง โดยใชกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เนนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม) เนนเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรูดวยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู จากประสบการณจ ริ ง
หรือสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ และเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันระหวางผูเรียนกับครู ดวยการจัดการ
เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น
5. สรางแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร (Coding)
8. จัดใหมีโครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เนนปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกบริเวณ
โรงเรียนใหเอื้อตอการสรางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

- 77 ระดับมัธยมศึกษา
มุงตอยอดระดับประถมศึกษา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จั ด การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี วิ ศ วกรรม คณิ ต ศาสตร (STEM)
และภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรูที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา
ระดับอาชีวศึกษา
มุงจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําและสรางนวัตกรรมตามความตองการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาค
หรือประเทศ รวมทั้งการเปนผูประกอบการเอง ดวยจุดเนน ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ใหผูเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับในการสรางอาชีพ
4. จัดตั้งศูนยประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุงสรางโอกาสใหประชาชนผูเรียนที่สําเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทํา ดวยจุดเนน ดังนี้
1. เรียนรูการใชดิจิทัล เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับหาชองทางในการสรางอาชีพ
2. จัดทําหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสําหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

ระดับ 3

ระดับ 2

ระดับ 1

การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ

(ราง) ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติ
ราชการฯ ศธ. ป 2563

(เกีย่ วของกับ สป.)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

1 = ดานการเมือง
2 = ดานการการบริหารราชการแผนดิน
3 = ดานกฎหมาย
4 = ดานกระบวนการยุติธรรม
5 = ดานเศรษฐกิจ
6 = ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7 = ดานสาธารณสุข
8 = ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 = ดานสังคม
10 = ดานพลังงาน
11 = ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
(ทีเ่ กี่ยวของกับ สป. : ป.ศธ.เห็นชอบ)

แผนปฏิรูปประเทศ

(23 ประเด็นพัฒนา)
“คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ
พ.ย.61”

แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(พ.ศ. 2561 –2580)

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุข
ของสังคมและพื้นที่ชายแดน

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของสังคมและประเทศชาติ

5. การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสูความมั่นคงและยั่งยืน

1.1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข

1.1 ประเด็นความมั่นคง
1.2 ประเด็นการตางประเทศ

1. ความมั่นคง

2. ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย
และนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

หนวยงานไมไดนําเสนอภารกิจในประเด็นนี้

2.1 ประเด็นการพัฒนาการเกษตร
2.2 ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ
แหงอนาคต
2.3 ประเด็นการทองเที่ยว
2.4 ประเด็นการพัฒนาพื้นที่และเมืองนาอยู
อัจฉริยะ
2.5 ประเด็นโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล
2.6 ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผูประกอบการยุคใหมและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
2.7 ประเด็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2.8 ประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

2. การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

4. การสรางโอกาสความเสมอภาค
และความเทาเทียมทางการศึกษา

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย
2. การสรางความเปนธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจ

หนวยงานไมไดนําเสนอภารกิจในประเด็นนี้

4.1 ประเด็นการเสริมสรางพลังทางสังคม
4.2 ประเด็นการพัฒนาความเสมอภาค
และสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก
4.3 ประเด็นการสรางหลักประกันทางสังคม

4. การสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

6. การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน

3. พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติ

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย
และการสรางสังคมแหงการเรียนรู

1. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

1.1 การเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมือง
และการมีสวนรวมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
9.5 การมีสวนรวม การเรียนรู การรับรู และ
การสงเสริมกิจกรรมทางสังคม

3.1 ประเด็นการปรับเปลี่ยนคานิยมและ
วัฒนธรรม
3.2 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต
3.3 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
3.4 ประเด็นการเสริมสรางใหคนไทย
มีสุขภาวะที่ดี
3.5 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพการกีฬา

3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

4.เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสง
แวดลอม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”

5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

4. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
7. การพัฒนาโครงการพื้นฐาน (พลังงาน
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม)
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

6.1 เสริมสรางระบบบริหารจัดการมลพิษ
ที่แหลงกําเนิดใหมีประสิทธิภาพ
8.6 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการขอมูล
ขาวสารภาครัฐ

5.1 ประเด็นการสรางการเติบโตอยางยัง่ ยืน
5.2 ประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ

5. การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศ สูแ ผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมมาภิบาล

6. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการศึกษา

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

2.2 ระบบขอมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย
และเชื่อมโยงกัน กาวสูรัฐบาลดิจิทัล
2.3 โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็ว
และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
3.1 มีกลไกใหการออกกฎหมายเปนกฎหมาย
ที่ดีและเทาที่จําเปน รวมทั้งมีกลไกในการ
ทบทวนกฎหมาย ที่มีผลบังคับแลวเพือ่ ให
สอดคลองกับหลักการตามมาตรา 77 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
11.1 ดานการปองกันและเฝาระวัง
11.2 ดานการปองปราม

6.1 ประเด็นการพัฒนาการบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
6.2 ประเด็นการตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
6.3 ประเด็นการพัฒนากฎหมาย
และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

- 78 -

- 79 -

สวนที่ 4

สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นทีช่ ายแดน
1 สรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
2 สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด
3 ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน
4 ปองกันภัยคุกคาม ภัยยาเสพติด ภัยพิบัติ ในสถานศึกษา
5 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
6 รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
7 พัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดําริ
8 พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสรางโอกาส สรางงาน สรางอาชีพ
สรางรายไดแกประชาชน
9 พระราชดําริสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท
10 อาชีวศึกษาเพื่อแกไขปญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.)
11
12
13
14
15
16

คิดวิเคราะหดว ยหลักคุณธรรมตามรอยพอ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
การจัดกระบวนการเรียนรูต ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
พัฒนาอาชีพแกเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

17 จัดการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

279,500
20,000
10,000
299,000
52,000
21,000
80,000
600,000

หนวยงาน
ศธจ.กาญจนบุรี
ศธจ.กาญจนบุรี
ศธจ.กาญจนบุรี
สพป.กจ.3
สพป.กจ.4
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

475,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
500,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
100,000 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
100,000 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
785,600 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
1,176,000 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
80,000 วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี
128,000 ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
"สามสงฆทรงพระคุณ"
128,000 ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
"สามสงฆทรงพระคุณ"

รวมงบประมาณ
4,834,100
ยุทธศาสตรที่ 2. ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
1 สงเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทํารูปแบบและ แนวทางการพัฒนา
129,000
หลักสูตรตอเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
2 หลักสูตรเชิงพื้นที่สําหรับพัฒนานวัตกรสูการพัฒนานวัตกรรมดานบริหาร
40,000
จัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใชชุมชนเปนฐาน จังหวัดกาญจนบุรี
3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3 ตามทักษะการเรียนรูใน
30,000
ศตวรรษที่ 21 ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning
4 พัฒนาเพื่อสรางทักษะพื้นฐานทีเ่ ชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทํา
30,000
5 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษ
92,000
6 สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณาการ : ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็ม
30,850
ศึกษา (STEM Education)สูมาตรฐานสากล
7 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั
839,780
8 ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ
499,200
9 จัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
820,600

บาท

ศธจ.กาญจนบุรี
ศธจ.กาญจนบุรี
สพป.กจ.1
สพป.กจ.3
สพป.กจ.4
สพม.8
สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

- 80 สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

หนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 2. ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน (ตอ)
10 อาชีวะสรางชางฝมือ
1,207,800 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
11 เสริมสรางนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมและ
250,000 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
และวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
หุนยนตอาชีวศึกษา
12 สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุมผูเ รียน
110,000 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
13 แขงขันทักษะทางดานการเรียนรูภาษาอังกฤษ หองเรียนตนแบบเปนศูนย
300,000 อบจ.กาญจนบุรี
ฝกทักษะภาษาอังกฤษ KANPAO ENGLISH ROOM
14 บูรณาการการจัดการเรียนรูดานมัคคุเทศกและการนําเทีย่ ว
100,000 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี
15 พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชารวมกับสถานประกอบการ
100,000 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
16 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่บริการ
1,403,295 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17 พัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (P3)
425,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18 พัฒนาความรูทักษะดานภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 (P3)
1,700,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
(นักศึกษาอื่นๆ ที่ไมใชนักศึกษาครู) (P3)
19 การยกระดับคุณภาพการศึกษาดานทักษะในศตวรรษที่ 21
1,227,825 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รวมงบประมาณ
9,335,350 บาท
ยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
1 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี
50,000 ศธจ.กาญจนบุรี
2 TFE (Teams For Education)
162,750 ศธจ.กาญจนบุรี
3 Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
80,000 ศธจ.กาญจนบุรี
4 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
70,000 สพป.กจ.1
5 พัฒนาหองสมุดโรงเรียน สงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาทักษะการ
38,000 สพป.กจ.4
จัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning
6 ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยงั่ ยืน (กิจกรรมศูนยฝกอาชีพชุมชน)
4,880,400 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
7 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
488,750 สํานักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี
8 จัดและสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย
233,550 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
จิตและสมองของผูสูงอายุ
9 สูงอายุสุขใจกับการเขาจังหวะ
106,800 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
10 จัดตั้งศูนยการเรียนรูส ําหรับทุกชวงวัย กศน.
สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
11 อาชีวะพัฒนา
100,000 วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี
12 สรางระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร
690,000 ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
13 พัฒนาเครือขายศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษากาญจนบุรี
190,000 ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
14 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
974,300 ศูนยการศึกษาพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี
15 จัดการเรียนรูตามแนวทางการศึกษาวอลดอรฟ
6,000 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
16 กิจกรรมสรางสรรคและนันทนาการเด็ก
1,200,000 อบจ.กาญจนบุรี

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

- 81 สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

หนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 3. พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต (ตอ)
17 โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
1,630,000 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
(FIX IT CENTER)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
18 ลดปญหา การออกกลางคันของผูเ รียนอาชีวศึกษา
23,000 วิทยาลัย การอาชีพกาญจนบุรี
19 ยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการวิเคราะหของ
1,275,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 การพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
315,650 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
21 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
297,500 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
22 พัฒนานักศึกษาครูใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพรอมดวยจิต
425,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิญญาณความเปนครูและคุณลักษณะ 4 ประการ
23 การพัฒนาบัณฑิตใหเปนเลิศทางดานวิชาการและวิชาชีพ
261,485 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รวมงบประมาณ 13,498,185 บาท
ยุทธศาสตรที่ 4. เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสงแวดลอม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”
1 “ศธ.จิตอาสา การรณรงคลดการใชพลาสติก” สํานักงานศึกษาธิการ
ศธจ.กาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
2 อนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม
407,400 สพป.กจ.1
3 บูรณาการจัดการขยะทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แบบมีสวนรวม
สพป.กจ.3
4 ประกวดโรงเรียนบริหารจัดการขยะและเสริมสรางคุณภาพผูเ รียนดวย
27,000 สพป.กจ.4
สิ่งแวดลอม“โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)”
5 เกษตรผสมผสานรวมกับ ชีววิถีเพือ่ การพัฒนา อยางยั่งยืน
48,300 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
6 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยที่อนุรักษ
153,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมงบประมาณ
635,700 บาท
ยุทธศาสตรที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
1 ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรม
4,000,000 ศธจ.กาญจนบุรี
การศึกษา พ.ศ. 2562
2 สงเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
400,000 ศธจ.กาญจนบุรี
โดยองคคณะบุคคล
3 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
38,900 ศธจ.กาญจนบุรี
4 ประชุมจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจําป
68,400 ศธจ.กาญจนบุรี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด
5 บูรณาการจัดทําแผนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรี
47,000 ศธจ.กาญจนบุรี
6 ประชุมเชิงปฏิบัตปิ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
40,180 ศธจ.กาญจนบุรี
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

- 82 สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
ที่

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

หนวยงาน

ยุทธศาสตรที่ 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล (ตอ)
7 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี
7,938,000 อบจ.กาญจนบุรี
8 ปฏิรูปนักศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
1,200,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
9 เรงประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
189,600 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
10 จัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูใหนักเรียน
117,600 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
11 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
45,000 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
12 ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
100,000 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
13 การขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานของ
153,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเพื่อตอตานการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
14 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โปรงใน และมีธรรมาภิบาล
2,923,490 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
รวมงบประมาณ 17,261,170 บาท
ยุทธศาสตรที่ 6. การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
1 พระราชดําริโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
700,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี
2 ใหบริการดานวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียนและชุมชนกิจกรรม
200,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
อบรมวิชาชีพแกครูและนักเรียนในโรงเรียนตชด.ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
3 บริการฝกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้นนักเรียนโรงเรียน ตชด.ภาค 1
200,000 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
(ศนอ) ในพระราชดําริ
4 พัฒนาศักยภาพกําลังคนดานอาชีพบริเวณชายแดน
200,000 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
5 ศูนยฝกอาชีพชุมชน
656,000 ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
6
7

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาเพือ่ เปนศูนยกลางดานอาชีพของภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
8 จัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)
9 จัดการศึกษาตอเนื่อง (กิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ)
10 พัฒนาคุณภาพการเรียนรูดา นการอานออกเขียนได : โครงการพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา และอุทยานแหงชาติ
รวมงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 89 โครงการ งบประมาณ

"สามสงฆทรงพระคุณ"
69,000 ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
"สามสงฆทรงพระคุณ"

50,000 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
76,750 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
971,300 สํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
255,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3,378,050 บาท
48,942,555 บาท

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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สวนที่ 5

การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร) มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1. ให ค วามสํ าคั ญ กั บ การติ ด ตามความก าวหน า การประเมิ น ผลสํ าเร็ จ และผลกระทบ
ของการดําเนินงานอยางตอเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาภาพรวม
2. แต งตั้ ง คณะกรรมการ/คณะทํ า งานติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
3. จั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการการศึ ก ษาจั ง หวั ด
กาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) โดยการมีสวนรวม
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
4 ติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ราชการการศึ กษาจั งหวั ด กาญจนบุ รี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับ จัดสรร) โดยหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ
กิจกรรมตามแผนฯ รายงานผลการดําเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการ (ภายในวันที่ 30
กันยายน 2563)
5 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฝายเลขานุการคณะทํางานฯ รวบรวมรายงานผล
การดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการการศึ ก ษาจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2563
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในเดือน
ตุลาคม 2563
6 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได รับจัดสรร) ตอหนวยงานตนสังกัด ผูวาราชการ
จั งหวั ด และเผยแพรป ระชาสั ม พั น ธ การดํ าเนิน งานตามแผนปฏิ บั ติร าชการการศึ กษา จังหวัด กาญจนบุ รี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตอสาธารณชนตอไป

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

ภาคผนวก
- รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / และงบประมาณ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ คณะทํางาน ฯ

ยุทธศาสตรที่ 1
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน

ชื่อโครงการ

สรางและสงเสริมความเปน
พลเมืองดีตามรอย
พระยุคลบาท

สรางภูมิคุมกันและปองกัน
ยาเสพติด

ที่

1

2

การสงเสริมสนับสนุนและ
ประเมินสถานศึกษาสีขาว

1)อบรมเชิงปฏิบัติการผานกิจกรรม
คายเรียนรูใตรมพระบารมีจักรีวงศ
2) สาธารณประโยชน "จิตอาสารักษ
บาน รักษถิ่น"
3)เช็คอินคนดีบอกสังคม

กิจกรรม

1) พื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
ใหกับเด็กปฐมวัย เด็กและ
เยาวชน ในสังกัดเอกชน
สังกัดกศน.ทุกอําเภอและสังกัด
อาชีวศึกษา ที่มีโอกาสเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติดใหมี
ภูมิคุมกันและมีทักษะในการ
ปองกันตนเองจากยาเสพติด
2) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุขและยุทธศาสตร
ชาติ ตามแผนประชารัฐรวมใจ
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

1) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษา
เรียนรูพระราชกรณียกิจของพระ
ราชวงศจักรี
2) เพื่อสงเสริมใหผูเรียน มีเจต
คติที่ดีตอบานเมือง มีโอกาสทํา
หนาที่เปนพลเมืองดี มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม
3) เพื่อสงเสริมใหครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผูเรียน ได
เรียนรูถึงนวัตวิถีของทองถิ่นและ
ชุมชน มีจิตสํานึกรักและภูมิใจใน
ทองถิ่นและชุมชนของตนเอง

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
1) สถานศึกษาในสังกัดเอกชน
จํานวน 24 โรงเรียน
2) สถานศึกษาในสังกัด
สพป.กจ.1-4 และสพม.8
จํานวน 446 โรงเรียน
3) สถานศึกษาในสังกัด
กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน 15 โรงเรียน

กลุมเปาหมาย
เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
สถานศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

รอยละ 100 ของเด็ก
ปฐมวัย เด็กและเยาวชน
ในสังกัดเอกชนสังกัดกศน.
ทุกอําเภอและสังกัด
อาชีวศึกษา ไดรับการ
เสริมสรางภูมิคมุ กันตนเอง
และมีทักษะในการปองกัน
ยาเสพติด

20,000 ศธจ.
กาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) ผูเรียน จากทุกสังกัดใน
279,500 ศธจ.
จังหวัด จํานวน 200 คน
กาญจนบุรี
ไดรับความรูเ กี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจ
ของพระราชวงศจักรี
2) ผูเรียนที่เขารวมโครงการ
มีความรักสถาบันหลักของ
ชาติและยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และรักษทองถิ่น
ชุมชนของตนเอง

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นทีช่ ายแดน

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ชื่อโครงการ

ศธ.จิตอาสาบําเพ็ญประโยชน

ปองกันภัยคุกคาม
ภัยยาเสพติด ภัยพิบัติ
ในสถานศึกษา

ที่

3

4

วัตถุประสงค

1) เพื่อนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
2) เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึก
ที่ดีใหกับ ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญ ประโยชน
ขาราชการและบุคลากร
ของ ศธจ.กาญจนบุรี รวมไปถึง
สรางความสัมพันธดานสังคม
และ เปนการขัดเกลาทางดานจิตใจ
ผูเขารวมกิจกรรมใหรูคุณคาของ
การแบงปนและการชวยเหลือผูอื่น
3) เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีจติ
สาธารณะและใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน
1)สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1) สงเสริม สนับสนุนให
เกี่ยวกับภัยคุกคามที่มผี ลกระทบ โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม
เพื่อสรางความรูความเขาใจให
ตอความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด
ผูเรียนมีความพรอมสามารถ
ความรุนแรง ฯลฯ ตลอดจนวิธี
ปองกัน ใหมีในสถานศึกษาทุกแหง รับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ
2)กําหนดมาตรการและแนวทาง
2) สรางมาตรการและแนวทาง
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ปองกันยาเสพติดใน
และชุมชน
3)กํากับ ติดตาม และรายงานผลการ สถานศึกษาและชุมชน
ดําเนินงาน

จิตอาสาพัฒนาวัด โรงเรียน
และสถานทีส่ าธารณะใน
จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย
โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3
พื้นที่เปาหมาย
เขต อ.ไทรโยค
อ.ทองผาภูมิ
และ อ.สังขละบุรี

กลุมเปาหมาย
ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
วัด โรงเรียน และสถานที่
สาธารณะในจังหวัด
กาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

1) โรงเรียน 81 โรงเรียน
มีแนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อสรางความรู ความ
เขาใจ ใหผูเรียนมีความ
พรอมสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ
2) ทุกโรงเรียนมีมาตรการ
และแนวทางปองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาและชุมชน

299,000 สพป.กจ.3

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) รอยละของเยาวชนที่
10,000 ศธจ.
เขารวมกิจกรรมมีความ
กาญจนบุรี
จงรักภักดีตอ สถาบัน
พระมหากษัตริย
(รอยละ 100)
2.) รอยละของผูเขารวม
กิจกรรมไดรับการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินยั รูจักการ
เสียสละ ทําประโยชนเพื่อ
ผูอื่นและสังคมเพิ่มขึ้น
(รอยละ 85)

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นทีช่ ายแดน
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ชื่อโครงการ

ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.

รณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

ที่

5

6

1) กิจกรรมการรณรงค
ตานยาเสพติด
2) กิจกรรมคัดกรองผูเรียน
กลุมเสี่ยงและรายงานผล

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.

กิจกรรม

1) เพื่อจัดทําแผนการ
ดําเนินงานตานยาเสพติดแบบ
บูรณาการรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2) เพื่อคัดกรองผูเ รียนกลุม
เสี่ยงและรายงานผลเขาสู
ระบบ NISPa และระบบ
CATAS

1) เพื่อพัฒนาผูบริหาร
ครูผสู อนใหมีความเขาใจ
ตระหนักถึงความสําคัญของ
คุณธรรมและเปนผูนําการ
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
2) โรงเรียนไดรับการ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ตามลําดับ

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
1) หนวยงานภาครัฐ และ
เอกชนในเขต อ.ทามวง
2) นักเรียน นักศึกษาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัย การอาชีพ
กาญจนบุรี
พื้นที่เปาหมาย
1) วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุรี
2) หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนในเขตอําเภอทามวง

เปาหมายโครงการ

1) มีหนวยงานที่รวม
ดําเนินงานตานยาเสพ
ติดจํานวน 2 แหง
2) ผูเรียนกลุม เสีย่ ง
มีจํานวนลดลง
เมื่อเปรียบเทียบ
กับปกอน

21,000 วิทยาลัย
การอาชีพ
กาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
กลุมเปาหมาย
1)รอยละ 100 ของ
52,000 สพป.กจ.4
ครูผรู ับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบโครงการ
โครงการคุณธรรม
โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียน
ในสังกัด
ไดรับการอบรมเชิง
พื้นที่เปาหมาย
ปฏิบัติการฯและมีความพึง
โรงเรียนในสังกัด สพป.กจ.4 พอใจในระดับมาก
(อ.บอพลอย อ.หนองปรือ
2) โรงเรียนสามารถ
และ อ.เลาขวัญ) จํานวน 92 ขับเคลือ่ นโครงการโรงเรียน
โรงเรียน
คุณธรรมฯ ทุกโรงเรียน
3) จํานวนโรงเรียนที่ขอรับ
การประเมินเปนโรงเรียน
คุณธรรมฯ ระดับ 2 ดาว

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นทีช่ ายแดน

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

- 86 -

พัฒนาการศึกษาตามแนว
พระราชดําริ

พัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณา
การเพื่อสรางโอกาส สรางงาน
สรางอาชีพ สรางรายได
แกประชาชน

8

ชื่อโครงการ

7

ที่

1) พัฒนาทักษะและตอยอด
อาชีพ
2) สงเสริมและสรางโอกาส
การมีงานทํา
3) สนับสนุนการบริหาร
จัดการ

1) กิจกรรมสอนอบรมวิชาชีพ
แกเด็ก เยาวชนและผูปกครอง
ในเขตพื้นที่ของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบาน
แมน้ํานอย
2) กิจกรรมสอนอบรมวิชาชีพ
แกเด็ก เยาวชนและผูปกครอง
ในเขตพื้นที่ของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบาน
ไกรเกรียง

กิจกรรม

1) เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ
ประชาชนกลุมเปาหมายแบบ
บูรณาการเพื่อใหมีขีด
ความสามารถในการประกอบ
อาชีพ สรางงาน สรางรายได
2) เพื่อพัฒนาตอยอดอาชีพ
เดิมเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ

1) เพื่ออบรมวิชาชีพแกเด็ก
เยาวชนและผูปกครอง
2) เพื่อใหประชากรมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
1) ประชาชนทั่วไป/กําลัง
แรงงาน
2) ผูสูงอายุ/ผูด อยโอกาส
ทางการศึกษา
3) เยาวชน/นักเรียน
/นักศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

1) ประชาชน
กลุมเปาหมายมีทักษะ
อาชีพแบบบูรณาการ
เพื่อใหมีขีด
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ สราง
งาน สรางรายได
2) พัฒนาตอยอดอาชีพ
เดิมเพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน

600,000 วิทยาลัย
การอาชีพ
พนมทวน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
กลุมเปาหมาย
1) อบรมวิชาชีพแกเด็ก
80,000 วิทยาลัย
เด็ก เยาวชนและผูปกครอง เยาวชนและผูปกครอง
การอาชีพ
พื้นที่เปาหมาย
จํานวน 4 รายวิชา วิชา
พนมทวน
1) เขตพื้นที่ของโรงเรียน
ละ 80 คน
ตํารวจตระเวนชายแดนบาน 2) ประชากรมีชีวิตความ
แมน้ํานอย
เปนอยูที่ดีขึ้น
2) เขตพื้นที่ของโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบาน
ไกรเกรียง

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นทีช่ ายแดน
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พระราชดําริสถานศึกษา
ตามรอยพระยุคลบาท

อาชีวศึกษาเพื่อแกไขปญหา
ความยากจนในชนบท
(อศ.กช.)

10

ชื่อโครงการ

9

ที่

จัดการเรียนการสอนใหกับ
ประชาชนที่ไมมโี อกาสทาง
การศึกษาที่กําลังประกอบ
อาชีพในชุมชนในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี

1) การประยุกตใชศาสตร
พระราชามาใชในการผลิต
ผลิตพืชและสัตวน้ําในเชิง
ธุรกิจพัฒนาผูเรียนนักศึกษาให
เปนคนดี รูจริง ทําเปน
2) พัฒนาวิทยาลัยใหเปนศูนย
ความชํานาญเฉพาะทางดาน
การเกษตรและนําศาสตร
พระราชามาประยุกตใชและ
เผยแพรใหกับผูสนใจทั่วไป

กิจกรรม

1) เพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาและเพิ่มปริมาณ
ผูเรียนอาชีวศึกษา
2) เพื่อพัฒนาและยกระดับ
การศึกษาของเกษตรกร
เยาวชนและผูที่สนใจใหสูงขึ้น
3) เพื่อพัฒนาทักษะดาน
การเกษตรแกเยาวชน
เกษตรกรผูสนใจ ใหมีทักษะ
ความรูส ามารถพึ่งพาตนเองได

1) เพื่อนําศาสตรพระราชามา
เผยแพรใหแกนักเรียน
นักศึกษาใหเรียนรู
2) เพื่อนําหลักการทรงงาน
ของรัชกาลที่ 9 มาเปน
แนวทางในการทํางาน
3) เพื่อใหนักศึกษาเปนคนดีรู
จริงทําเปน
4) เพื่อพัฒนาวิทยาลัยใหเปน
ศูนยกลางความชํานาญเฉพาะ
ทางดานการเกษตร

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
1) ผูประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมหรือผูทสี่ นใจ
2) ผูที่ไมมีความพรอมใน
ทางดานการศึกษาทุนทรัพย
ที่สนใจศึกษาดานการเกษตร
พื้นที่เปาหมาย
จังหวัดกาญจนบุรีและ
จังหวัดใกลเคียง

กลุมเปาหมาย
1) นักศึกษาในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรีทุกคน
2) ประชาชนที่สนใจและ
บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ
พื้นที่เปาหมาย
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

1) มีผูเขารับการศึกษา
ในหลักสูตรนี้ไมนอยกวา
100 คน
2) มีผูจบการศึกษาใน
หลักสูตร ไมนอยกวา
80% ของจํานวนผูเขา
รับการศึกษาทั้งหมด

500,000 วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยี
กาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) นักศึกษาไดฝกปฏิบตั ิ
475,000 วิทยาลัย
จริงในดานการผลิตพืช
เกษตรและ
และสัตวน้ําโดยนําหลัก
เทคโนโลยี
ศาสตรพระราชามา
กาญจนบุรี
ประยุกตใช
2) วิทยาลัยเปน
สถานศึกษาตนแบบมีผู
เขามาศึกษาดูงานดานการ
ทําการเกษตรโดยนําหลัก
ศาสตรของพระราชามา
ประยุกตใช

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นทีช่ ายแดน

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

- 88 -

จัดการศึกษาตอเนื่อง (การจัด สนับสนุนการจัดกระบวนการ
กระบวนการเรียนรูตามหลัก เรียนรูต ามหลักปรัชญาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) เศรษฐกิจพอเพียง

13

ฝกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ
จะเนนในสาขาวิชาที่สอดรับกับ
นโยบายรัฐบาล ในการพัฒนา
ประเทศ เชน รถไฟความเร็วสูง
พลังงานแหงอนาคต
สมารทฟารมเมอร ฯลฯ
ตลอดจนสาขาอาชีพที่เปนความ
ตองการของทองถิ่นและ
ผูประกอบการรายยอย (SMEs)

ฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นฐานสมรรถนะ

12

กิจกรรม

คิดวิเคราะหดวยหลักคุณธรรม ฝกอบรมการคิดวิเคราะหดวย
ตามรอยพอ
หลักคุณธรรมตามรอยพอ
ใหกับนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ

11

ที่

เพื่อจัดกระบวนการเรียนรูต าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถวิเคราะห
และพัฒนาตนเองตามพอเพียง

1) เพื่อพัฒนาผูเขารวม
ฝกอบรมใหมคี วามรู
และทักษะดานวิชาชีพตาง ๆ
2) เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรม
สามารถนําความรูและทักษะ
ดานวิชาชีพตาง ๆ ไปเสริม
ทักษะอาชีพตรงความตองการ
ของอุตสาหกรรมทองถิ่น

1) เพิ่มพูนความรูในเรื่องของ
หลักคุณธรรมใหกับนักเรียน
นักศึกษา
2) ใหความรูในเรื่องหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค

พัฒนาอาชีพผูเขารวม
อบรมสามารถนําความรู
และทักษะไปตอยอด
อาชีพตาง ๆ
ไดรอยละ 60

ประชาชนกลุมเปาหมาย
รอยละ 80 ไดรับความรู
ความเขาใจในการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลัก
ปรัชญา แนวคิด เศรษฐกิจ
พอเพียง และนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในการดําเนิน
ชีวิตไดอยางเหมาะสม

กลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไป 1,964 คน
พื้นที่เปาหมาย
กศน.อําเภอ 13 แหง

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย
นักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิค
กาญจนบุรีทั้งหมดไดนํา
ความรูที่ไดจากการ
อบรมไปปฏิบัติ

กลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไป
พื้นที่เปาหมาย
จังหวัดกาญจนบุรี

กลุมเปาหมาย
นักเรียนนักศึกษาของ
วิทยาลัยเทคนิค
พื้นที่เปาหมาย
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นทีช่ ายแดน

785,600 สํานักงาน
กศน.
จังหวัด
กาญจนบุรี

100,000 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
กาญจนบุรี

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
100,000 วิทยาลัย
เทคนิค
กาญจนบุรี
งบประมาณ
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การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน

พัฒนาอาชีพแกเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

15

ชื่อโครงการ

14

ที่

วัตถุประสงค

จัดฝกอบรมพัฒนาอาชีพที่
เหมาะสมกับริบทของพื้นที่
ใหกับเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร

เพื่อฝกอบรมอาชีพใหกับเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ เพื่อใหกลุมเปาหมายไดมี
พัฒนาสังคมและชุมช
ความรู ความเขาใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูและ
สอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของชุมชน

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย
เด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร
พื้นที่เปาหมาย
1. รร.ตชด.มิตรมวลชน
2. รร.ตชด.บานตนมะมวง
3. รร.ศูนยการเรียนรู ตชด.
ทานผูหญิงมณีรตั น บุนนาค
(ปางสนุก)

กลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไป 3,174 คน
พื้นที่เปาหมาย
กศน.อําเภอ 13 แหง

เปาหมายโครงการ

รอยละ 80 ของผูเขารับ
การอบรมจบหลักสูตรที่
อบรม

80,000 วิทยาลัย
สารพัดชาง
กาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
ผูเรียนผูรับบริการ
317,400 สํานักงาน
รอยละ 80 มีการ
กศน.จังหวัด
วิเคราะหและคนหา
กาญจนบุรี
ศักยภาพของชุมชน
ความรูความสามารถใน
การบริหารจัดการชีวิต
ของตนเองใหอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข
มีคุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งใชเวลาวางให
เปนประโยชนตอตนเอง
ครอบครัว และชุมชน มี
การเรียนรูตามความ
ตองการอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นทีช่ ายแดน
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ชื่อโครงการ

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน

ที่

16

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม 1) เพื่อใหประชาชนรวมกลุม กลุมเปาหมาย
1) มีผเู ขารวมกิจกรรม
128,000 ศูนยฝก
และชุมชนโดยใชหลักสูตรและ แลกเปลีย่ นเรียนรูร วมกัน
ประชาชนตามพื้นที่ชายแดน ตามเปาหมาย 320 คน
วิชาชีพ
2.) รอยละ 80 ผูเขารวม
การจัดกระบวนการเรียนรู
สรางกระบวนการจิต
และประชาชนทั่วไป
จังหวัด
แบบบูรณาการในรูปแบบของ สาธารณะ ชวยเหลือซึ่งกัน
กิจกรรม สามารถนํา
พื้นที่เปาหมาย
กาญจนบุรี
การฝกอบรม
ความรูและมีจติ สํานึก
และกันในการพัฒนาสังคม
1) พื้นที่บริเวณชายแดน
"สามสงฆ
สรางความเขมแข็งให
และชุมชนอยางยั่งยืน
จังหวัดกาญจนบุรี
ทรงพระคุณ"
ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู
2) เพื่อเสริมสรางและปลูกฝง 2) โรงเรียน ตชด.
ความมั่นคงและยั่งยืน
คุณธรรม จริยธรรม ความเปน 3) พื้นที่โครงการอัน
ทางดานเศรษฐกิจ
เนื่องมาจากพระราชดําริ
พลเมืง ที่สอดคลองกับหลัก
สังคม วัฒนธรรม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัน 4) ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัด
ประวัติศาสตร และ
นําไปสูการยกระดับคุณภาพ กาญจนบุรี "สามสงฆทรง
สิ่งแวดลอม
ชีวิต และเสริมสรางความ
พระคุณ"
3) รอยละ 80 ของ
เขมแข็งใหชุมชน เพื่อพัฒนา
ผูรับบริการมีความพึง
ไปสูความมั่นคงและยั่งยืน
พอใจในการเขารวม
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม
กิจกรรม
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร
และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นทีช่ ายแดน
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17

ที่

กิจกรรม

จัดการเรียนรูตามหลักปรัชญา จัดกระบวนการเรียนรูต าม
ของเศษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง
ผานกระบวนการเรียนรู
รูปแบบตางๆ ใหกับประชาชน

ชื่อโครงการ
เพื่อใหความรูหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสรางภูมิคมุ กัน สามารถ
ยืนหยัดอยูไ ดอยางมั่นคงและ
มรการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอยางเหมาะสม ตามทิศ
ทางการพัฒนาประเทศสูความ
สมดุลและยั่งยืน

วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย ประชาชน
ตามพื้นที่ชายแดนและ
ประชาชนทั่วไป
พื้นที่เปาหมาย
1. พื้นที่บริเวณชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี
2. โรงเรียน ตชด.
3.พื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
4.ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัด
กาญจนบุรี "สามสงฆทรง
พระคุณ"

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) มีผูเขารวมกิจกรรม
128,000 ศูนยฝก
ตามเปาหมาย จํานวน
วิชาชีพ
320 คน
จังหวัด
2) รอยละ 80 ผูเขารวม
กาญจนบุรี
"สามสงฆ
กิจกรรม มีความรูค วาม
ทรง
เขาใจหลักปรัชญา
พระคุณ"
เศรษฐกิจพอเพียงและมี
ภูมิคุมกัน สามารถยืน
หยัดอยูไดอยางมั่นคง
และมีการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งอยาง
เหมาะสม ตามทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ
สูความสมดุลและยั่งยืน
3) รอยละ 80 ของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจในการเขารวม
กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื้นทีช่ ายแดน
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ยุทธศาสตรที่ 2
ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

ชื่อโครงการ

สงเสริมเวทีและประชาคม
เพื่อการจัดทํารูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ตอเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา

ที่

1

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
และพัฒนาหลักสูตรหลักสูตร
ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
2) รับสมัครและคัดเลือก
สถานศึกษาเขารวม โครงการ
จํานวน 3 โรงเรียน
3) นิเทศติดตามการพัฒนา
หลักสูตรเชิงประจักษ
4) จัดสรรงบประมาณให
สถานศึกษาโรงเรียน
5) นิเทศ ติดตามการใช
หลักสูตรฯ 3 โรงเรียน
6) ประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ประเมินผล และ
รายงาน
7) จัดประชุมเวทีและ
ประชาคม คัดเลือก
เหลือ 1 โรงเรียน
8) สรุปผลการดําเนินงาน
เสนอศึกษาธิการภาค/
สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

กิจกรรม
เพื่อพัฒนารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตร
ตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
บริบทของพื้นที่ระดับจังหวัด
และภูมิภาค

วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
สถานศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี
พื้นที่เปาหมาย
1) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เขต 1-4
2) สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8
3) สํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
4) สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
5) สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) จํานวนหลักสูตรใน
129,000 ศธจ.
การพัฒนา
กาญจนบุรี
2) รูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตร
ตอเนื่องเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ชื่อโครงการ

หลักสูตรเชิงพื้นที่สําหรับ
พัฒนานวัตกรสูการพัฒนา
นวัตกรรมดานบริหารจัดการ
โรงเรียนทั้งระบบโดยใชชุมชน
เปนฐาน จังหวัดกาญจนบุรี

ที่

2

1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานการ
วิจัยและพัฒนา
2) การรางหลักสูตรการพัฒนาน
วัตกรสูการพัฒนานวัตกรรมดาน
บริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ
โดยใชชุมชนเปนฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี
3) การทดลองใชหลักสูตรการ
พัฒนานวัตกรสูการพัฒนา
นวัตกรรมดานบริหารจัดการ
คุณธรรม จริยธรรม และนําไป
ปฏิบัติจริงในสถานศึกษาโดยใช
ชุมชนเปนฐาน ในโรงเรียน
จังหวัดกาญจนบุรี
4) การประเมินผลและปรับปรุง
การใชหลักสูตรการพัฒนา
นวัตกรสูการพัฒนานวัตกรรม
ดานบริหารจัดการทั้งระบบโดยใช
ชุมชนเปนฐาน จังหวัดกาญจนบุรี
5) การเผยแพรหลักสูตรเชิงพื้นที่
สําหรับการพัฒนานวัตกรสูการ
พัฒนานวัตกรรมดานบริหาร
จัดการคุณธรรม จริยธรรม และ
นําไปปฏิบตั ิจริงในสถานศึกษา
โดยใชชุมชนเปนฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี

กิจกรรม
1) เพื่อวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนานวัตกรสูการพัฒนา
นวัตกรรมดานบริหารจัดการ
โรงเรียนทั้งระบบโดยใชชุมชน
เปนฐาน จังหวัดกาญจนบุรี
2) เพื่อสรางนวัตกรรมของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อใชพัฒนา
หนวยงานในสังกัด เรื่อง หลักสูตร
เชิงพื้นที่พัฒนานวัตกรสูการ
พัฒนานวัตกรรมดานบริหาร
จัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช
ชุมชนเปนฐาน จังหวัดกาญจนบุรี
3) เพื่อนิเทศ ติดตามผลการใช
หลักสูตรเชิงพื้นที่พัฒนานวัตกร
สูการพัฒนานวัตกรรมดาน
บริหารจัดการโดยใชชมุ ชนเปน
ฐาน จังหวัดกาญจนบุรี โดย
นิเทศนวัตกรรมทีเ่ กิดขึ้นใน
โรงเรียนกลุม ปาหมายที่มีสภาพ
ความพรอม
4) เพื่อประเมินผลการพัฒนา
นวัตกรรมของหนวยงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนกลุม ปาหมาย

วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
โรงเรียนนํารอง 7 โรงเรียน
พื้นที่เปาหมาย
จังหวัดกาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ
1) ศธจ.กาญจนบุรีจัดทํา
วิจัยและพัฒนาดาน
การศึกษา เรื่อง หลักสูตรเชิง
พื้นที่สําหรับพัฒนานวัตกรสู
การพัฒนานวัตกรรมดาน
บริหารจัดการสังกัดโรงเรียน
เอกชน จังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน 1 เรื่อง และมี
นวัตกรรมของหนวยงานคือ
หลักสูตรเชิงพื้นที่ คูมือการ
ใชหลักสูตร แผนการนิเทศ
และปฏิทินการนิเทศ
2) ศึกษานิเทศก ศธจ.
กาญจนบุรีมีนวัตกรรม
การศึกษาเรื่อง หลักสูตรเชิง
พื้นที่สําหรับพัฒนานวัตกรสู
การพัฒนานวัตกรรมดาน
บริหารจัดการโรงเรียนทั้ง
ระบบโดยใชชุมชนเปนฐาน
จังหวัดกาญจนบุรี อยางนอย
โรงเรียนละ 1 นวัตกรรม
3) บุคลากร (นวัตกร) ใน
โรงเรียนจํานวน 7 โรงเรียน
ตามกลุมเปาหมาย ในจังหวัด
กาญจนบุรีที่มีสภาพความ
พรอม มีความสามารถในการ
สรางนวัตกรรมที่มีคุณภาพได
อยางนอยรอยละ 80

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
40,000 ศธจ.
กาญจนบุรี

งบประมาณ

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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พัฒนาเพื่อสรางทักษะพื้นฐาน 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ
ครูผสู อน ดานทักษะวิชาชีพ
และการมีงานทํา
2) นิเทศ ติดตาม การพัฒนา
ทักษะการสอนโครงงาน
เพื่อเชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ
และการมีงานทํา
3) ประกวดโครงงาน เพื่อ
คนหารูปแบบโครงงานการ
สรางอาชีพและการมีงานทํา
ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่
4) เผยแพร ประชาสัมพันธ
โครงงาน(ตนแบบ)
5) สรุปผล รายงานผลการ
ดําเนินโครงการ

4

1) สํารวจความตองการและ
ความจําเปนในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาที่ 3
2)สรุปความตองการจําเปนในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3
3) วางแผนการออกแบบ
หลักสูตรตามภาษาที่ 3 ทีไ่ ดรับ
ความสนใจมากที่สดุ
4) ดําเนินการพัฒนา
5) นิเทศติดตามและประเมินผล

พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาที่ 3 ตามทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ผานกิจกรรมการปฏิบัตจิ ริง
Active Learning

3

กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ที่

1) พัฒนาครูผสู อนดานทักษะ
การสอนโครงการเพื่อเชื่อมโยงสู
การสรางอาชีพและการมีงานทํา
2) คัดเลือกตนแบบโครงงาน
การสรางอาชีพและการมีการ
ทํา ที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่

1) วางแผนการออกแบบ
หลักสูตรภาษาที่ 3 ตามทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใน
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
2) ขับเคลื่อนและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3
ตามทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ผานกิจกรรม
Active Learning

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
ตัวแทนครูผสู อนทักษะ
การสอนโครงงานเพื่อ
เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ
และการมีงานทํา
พื้นที่เปาหมาย
ทุกโรงเรียนในสังกัด
จํานวน 79(1)โรงเรียน

กลุมเปาหมาย
ตัวแทนครูผสู อนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกัด สพป.กจ.1
จํานวน 38 โรงเรียน

เปาหมายโครงการ

1) ครูผสู อนทุกโรงเรียน
ในสังกัดจํานวน 80 คน
ไดรับการพัฒนาทักษะการ
สอนโครงการเพื่อเชื่อมโยง
สูการสรางอาชีพ
และการมีงานทํา
2) มี Best Practice
โครงงานการสรางอาชีพ
และการมีงานทํา
จํานวน 3 ผลงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย
มีหลักสูตรการเรียน
การสอนภาษาที่ 3
ในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา
ทั้ง 38 แหง

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

30,000 สพป.กจ.3

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
30,000 สพป.กจ.1

งบประมาณ

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ชื่อโครงการ

พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ

ที่

5

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
92,000 สพป.กจ.4
1) เพื่อใหโรงเรียนมีคมู ือ /
1) ไดคมู ือ/แนวทางการ
1) จัดทําคูมือ/แนวทางการ
กลุมเปาหมาย
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ แนวทางในการพัฒนาและ
ครูผสู อนภาษาอังกฤษระดับ พัฒนาเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพการจัดการ
การจัดการเรียนการสอนภาษา เสริมสรางศักยภาพการจัดการ ประถมศึกษา
เรียนการสอนภาษาอังกฤษสู และมัธยมศึกษา
เรียนการสอน
อังกฤษสูการปฏิบัติ
ภาษาอังกฤษ
ในหองเรียนระดับมัธยมศึกษา การปฏิบัติในหองเรียนระดับ พื้นที่เปาหมาย
มัธยมศึกษา ใหผูเรียนมีทักษะ โรงเรียนในสังกัด
สูการปฏิบัติในหองเรียน
2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษที่จําเปน
ระดับมัธยมศึกษา
เทคนิคการจัดคาย
สพป.กจ.4
ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน
2) ครูนําคูม ือไปใชและมี
ภาษาอังกฤษนักเรียน
(อ.บอพลอย อ.หนองปรือ
2) เพื่อใหครูผสู อน
ความพึงพอใจ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และ อ.เลาขวัญ)
ภาษาอังกฤษสามารถจัดการ จํานวน 92 โรงเรียน
3) ครูผูสอน
การเรียนการสอนและ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
สรางเจตคติที่ดีในการเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทีเ่ ขารวมอบรมมีความ
ภาษาอังกฤษ
3) เพื่อใหนักเรียนมีศักยภาพ
พึงพอใจในระดับมาก
และพัฒนาการทางดาน
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ดาน
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทีส่ ูงขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ชื่อโครงการ

สงเสริมการเรียนรูเชิงบูรณา
การ : ขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรูส ะเต็มศึกษา
(STEM Education)
สูมาตรฐานสากล

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั

ที่

6

7

1) จัดอบรมหลักสูตร Digital
literacy การเขาใจดิจิทัล
2) จัดอบรมหลักสูตรการคา
ออนไลน โดยเนนการพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ

1) นิเทศติดตามรายงาน
ความกาวหนาการเรียนรูเ ชิงบูรณา
การการจัดกิจกรรม STEM
Education และการจัดการเรียนรูต าม
กระบวนการ 5 ขัน้ ตอน หรือบันได 5
ขั้น (Independent Study : IS)
2) ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
(PLC) การเรียนรูเชิงบูรณาการ สะ
เต็มศึกษา (STEM Education) และ
การจัดการเรียนรูตามกระบวนการ
5 ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น
(Independent Study : IS)
3) ประกวดหนวยการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) และการ
จัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5
ขั้นตอนหรือบันได 5 ขั้น
(Independent Study : IS)

กิจกรรม

1)เพื่อใหประชาชนมีความรูมีความ
เขาการใชสื่อดิจิทัลอยางสรางสรรค
2) เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจและการฝกปฏิบตั ิ
ในการคาออนไลน
การพัฒนาผลิตภัณฑและการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ

1) เพื่อติดตามประเมินผลและ
รายงานความกาวหนาการจัด
กิจกรรม STEM Education ใน
สถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
2) เพื่อติดตามประเมินผลและ
รายงานความกาวหนา
พัฒนาการจัดการเรียนรูตาม
กระบวนการ 5 ขั้นตอนหรือ
บันได 5 ขั้น (Independent
Study : IS) ในโรงเรียนโครงการ
มาตรฐานสากล

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
ประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรี
จํานวน 2,940 คน
พื้นที่เปาหมาย
กศน.ตําบล 98 แหง

กลุมเปาหมาย
1) สถานศึกษา
จํานวน 55 โรงเรียน
2) โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
จํานวน 37 โรงเรียน
พื้นที่เปาหมาย
โรงเรียนมัธยม
ในจังหวัดกาญจนบุรี
สังกัด สพม.8

เปาหมายโครงการ

จํานวนประชาชนที่ผาน
การอบรมจากศูนย
ดิจิทัลชุมชน

839,780

สํานักงาน
กศน. จังหวัด
กาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) สถานศึกษาสังกัด
30,850 สพม.8
สพม.8 ไดรับการติดตาม
ประเมินผลความกาวหนาการ
เรียนรูเชิงบูรณาการ การจัด
กิจกรรม STEM Education
และการจัดการเรียนรูต าม
กระบวนการ 5 ขัน้ ตอนหรือ
บันได 5 ขั้น (Independent
Study : IS) อยางนอย 1 ครั้ง
2.) รอยละ 80 ของครู
ในโรงเรียนเปาหมายมีหนวย
การเรียนรูบรู ณาการรูส ะเต็ม
ศึกษา และการจัดการเรียนรู
ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน
หรือบันได 5 ขั้น
(Independent Study : IS)

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

- 97 -

ภาษาตางประเทศเพื่อการ
สื่อสารดานอาชีพ

จัดการศึกษาเรียนรวม
หลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา)

9

ชื่อโครงการ

8

ที่

การจัดการศึกษาทางเลือก
สําหรับผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความประสงคจะเรียนควบคู
กันไปทั้งสายสามัญและสาย
อาชีพ

ฝกอบรมภาษาตางประเทศ
เพื่อการสื่อสารดานอาชีพ

กิจกรรม

1) เพื่อขยายกลุม เปาหมาย
ไปสูผ ูเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในการเขาสู
หลักสูตรอาชีวศึกษา
2) เพื่อเปนทางเลือกสําหรับ
ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่มคี วามประสงคที่
จะเรียนควบคูไปกับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1) เพื่อฝกอบรม
ภาษาตางประเทศเพื่อการ
สื่อสารดานอาชีพใหกับ
ประชาชนทั่วไป
2 เพื่อใหประชาชนมีความรู
พื้นฐานภาษาตางประเทศเพื่อ
การสื่อสารดานอาชีพและ
สามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตได

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
1) โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห 45 อําเภอพนมทวน
จังหวัดกาญจนบุรี
2) โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
อําเภอศรีสวัสดิ์
จังหวัดกาญจนบุรี

กลุมเปาหมาย
ประชาชนในจังหวัด
กาญจนบุรี
จํานวน 416 คน
พื้นที่เปาหมาย
กศน.อําเภอ 12 แหง

เปาหมายโครงการ

1) จํานวนนักเรียน
ระดับชั้น ม.ปลายที่
สามารถเขาสูห ลักสูตร
อาชีวศึกษา
2) จํานวนนักเรียนใน
ระดับ ม. ปลายที่มคี วาม
ประสงคจะเรียนควบคูไป
กับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย
จํานวนประชาชนที่
ไดรับการฝกอบรม
ภาษาตางประเทศเพื่อ
การศึกษาดานอาชีพ

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

820,600 วิทยาลัย
การอาชีพ
พนมทวน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
499,200 สํานักงาน
กศน. จังหวัด
กาญจนบุรี
งบประมาณ

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ชื่อโครงการ

อาชีวะสรางชางฝมือ

เสริมสรางนวัตกรรม
การพัฒนาเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหมและ
หุนยนตอาชีวศึกษา

ที่

10

11

1) การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด
2) การประกวดสิ่งประดิษ
ของคนรุนใหม ระดับภาค
3) การประกวดสิ่งประดิษฐ
ของคนรุนใหม ระดับชาติ

1) ฝกทักษะวิชาชีพทางชาง
และทางดานการเกษตร
รวม 9 ฐาน ใหกับผูเรียน
2) ฝกปฏิบัติตามหลักการ
ปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน
พระดาบส

กิจกรรม

กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภายใน
จังหวัดกาญจนบุรี

กลุมเปาหมาย
1) ประชาชนที่ดอยโอกาส
ทางการศึกษาที่ไดรับ
การศึกษาต่ํากวา
มัธยมศึกษาปที่ 3 โดยชวง
อายุ 17 ถึง 30 ป
2) นักศึกษาที่ไมผานการ
ประเมินในระดับชั้น ปวช.
พื้นที่เปาหมาย
1) ชุมชนในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี
2) อาคารปฏิบัติการ
โครงการอาชีวะสราง
ชางฝมือ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีกาญจนบุรี

1) เพื่อสนองนโยบาย ของ
รัฐบาลและยุทธศาสตรชาติ
2) เพื่อเพิ่มปริมาณผูเรียนการ
ฝกวิชาชีพและเปนสถานศึกษา
ตนแบบในการจัดการศึกษา
วิชาชีพที่เนนการฝกทักษะ
วิชาชีพควบคูกับการปลูกฝง
คุณธรรมจริยธรรม
3) เพื่อจัดการศึกษาอบรมดาน
วิชาชีพอาชีพใหแกประชาชน
ที่ดอยโอกาสทางการศึกษา
เพื่อใหสามารถกลับไปทํางาน
ในทองถิ่นของตนเองและมี
อาชีพติดตัวเพื่อหาเลี้ยง
ครอบครัวได
1) เพื่อคัดเลือกชิ้นงาน
สิ่งประดิษฐเขารวมประกวด
ในระดับภาคเขาประกวด
ในระดับภาค
2) เพื่อสงชิ้นงานที่ผานการ
คัดเลือกในระดับภาค
เขาประกวดในระดับชาติ

เปาหมายโครงการ

วัตถุประสงค

ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ
ผานการคัดเลือกระดับ
อาชีวศึกษาจังหวัด
เขารวมประกวด
ในระดับภาค
จํานวน 10 ชิ้น
ระดับชาติ
จํานวน 1 ชิ้น

250,000 วิทยาลัยการ
อาชีพ
กาญจนบุรี
และ
วิทยาลัยการ
อาชีพพนม
ทวน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
มีเด็กและเยาวชน
1,207,800 วิทยาลัย
ในพื้นที่หางไกลชายแดน
เกษตรและ
ที่ขาดแคลนโอกาสทาง
เทคโนโลยี
การศึกษาหรือวางานเขา
กาญจนบุรี
รับการฝกอบรม
ในโครงการ
ไมนอยกวา 30 คน

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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กิจกรรมแขงขันทักษะทางดาน
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
หองเรียนตนแบบเปนศูนยฝก
ทักษะภาษาอังกฤษ KANPAO
ENGLISH ROOM

13 โครงการแขงขันทักษะ
ทางดานการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ หองเรียน
ตนแบบเปนศูนยฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษ KANPAO
ENGLISH ROOM

กิจกรรม

1) การฝกอบรมเขียนแผน
ธุรกิจ
2) การศึกษาดูงาน
3) การสรางอาชีพใหนักเรียน
นักศึกษา

ชื่อโครงการ

12 สงเสริมการประกอบอาชีพ
อิสระในกลุม ผูเ รียน

ที่

1) เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน ในโรงเรียนตนแบบ 22
แหง ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อใหนกั เรียนในโรงเรียน
ตนแบบ 22 แหง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึน้
3)เพื่อสงเสริมทักษะทาง
ภาษาอังกฤษแกนกั เรียนของ
โรงเรียนตนแบบ 22 แหง

วัตถุประสงค

กลุม เปาหมาย
นักเรียนในโรงเรียนหองเรียน
ตนแบบศูนยฝกทักษะ
ภาษาอังกฤษ KANPAO ENGLISH
ROOM 22 แหง
พื้นที่เปาหมาย
โรงเรียนหองเรียนตนแบบเปน
ศูนยฝก ทักษะภาษาอังกฤษ
KANPAO ENGLISH ROOM
จํานวน 22 แหง

เปาหมายโครงการ

จัดการแขงขันทักษะ
ทางดานการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเปนตัวแทน
หองในโรงเรียนตนแบบ 22
แหง เพื่อใหนักเรียนมี
ประสบการณในการแขงขัน
ดานภาษาอังกฤษทําใหเกิด
แรงจูงใจในการใช
ภาษาอังกฤษและแสวงหา
ความรูเพื่อพัฒนาตนเอง

300,000 อบจ.
กาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) เพื่อใหนักเรียนสามารถ
กลุมเปาหมาย
110,000 วิทยาลัย
1. นักเรียนสามารถ
จัดทําแผนธุรกิจไดอยาง
นักเรียนของวิทยาลัยการ
การอาชีพ
จัดทําแผนธุรกิจ
ถูกตอง
พนมทวน
อาชีพพนมทวนที่ขาดแคลน ไดอยางถูกตองหลัง
2) เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสเขา ทุนทรัพยในการเรียน
ไดรับการอบรม
ศึกษาดูงานในสถาน
พื้นที่เปาหมาย
2. นักเรียนเขาศึกษาดู
ประกอบการจริง
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน งานในสถาน
3) เพื่อสงเสริมใหนักเรียน
อําเภอพนมทวน
ประกอบการจริง
สามารถประกอบอาชีพอิสระ จังวัดกาญจนบุรี
3. นักเรียนวิทยาลัยการ
อาชีพพนมทวนได
ประกอบอาชีพอิสระ
หลังจบการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ อบรมครูฝกจากสถาน
รายวิชารวมกับ
ประกอบการรวมกับครูผสู อน
สถานประกอบการ

15

ฝ ก ทั ก ษะด า นมั ค คุ เ ทศก และ
การปฏิบัตินําเที่ยว
เพื่ อ เสริ ม สร า งประสบการณ
ใหกับประชาขนทั่วไป
ในการเตรียมความพรอมของ
ผูเรียนใหกาวสูตลาดแรงงาน
ไดอยางเหมาะสม

บูรณาการการจัดการเรียนรู
ดานมัคคุเทศก
และการนําเที่ยว

14

กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ที่

1) เพิ่มพูนความรู
ความสามารถของครูฝกใน
สถานประกอบการและ
ครูผสู อน
2) สรางความเขาใจของครูฝก
ในสถานประกอบการและ
ครูผูสอน

1) เพื่อพัฒนาทักษะดานการนํา
เที่ยวและการเปนมัคคุเทศก
2) เพื่อใหการปฏิบัตกิ ารนํา
เที่ยว มัคคุเทศกไดมีเสริมสราง
ประสบการณใหกับนักเรียน
นักศึกษา เพื่อเตรียมความพรอม
ของผูเรียนใหกาวสูต ลาดแรงงาน
ไดอยางเหมาะสม

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
1) ครูฝกในสถาน
ประกอบการ
2) ครูผูสอนในสถานศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
สถานประกอบการ
ใน จ.กาญจนบุรี

กลุม เปาหมาย
ประชาชนทั่วไป
พื้นที่เปาหมาย
แหลงทองเทีย่ วในจังหวัด
กาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

ครูฝกในสถาน
ประกอบการและ
ครูผสู อนเขารวมการ
อบรม จํานวน 140 คน
ไดนํานโยบายไปปฏิบตั ิ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย
ผูเขารวมกิจกรรม
รอยละ 80 ผานเกณฑ
การพัฒนาทักษะดาน
การนําเที่ยวและการ
เปนมัคคุเทศก

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

100,000 วิทยาลัย
เทคนิค
กาญจนบุรี

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
100,000 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
กาญจนบุรี
งบประมาณ

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ชื่อโครงการ

16 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในพื้นที่บริการ

ที่

จัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา
9) การบริหารจัดการโครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่
บริการ: การติดตาม การประเมินผล
และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) การยกระดับคุณภาพครูสูการ
1) ผูรับบริการนําความรู 1,403,295 มหาวิทยา
กลุมเปาหมาย
เพื่อสงเสริม/สนับสนุนองค
จัดการเรียนรูโคดดิ้ง
ลัยราชภัฏ
ไปใชประโยชน
บุคลากรทางการศึกษา
ความรูใหกับบุคลากรทาง
2) การพัฒนาการนิเทศบุคลากรทาง การศึกษาในพื้นที่นําความรูไ ป นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
กาญจนบุรี
(รอยละ 95)
การศึกษาระดับชั้นเรียนดวยชุมชน ใชประโยชนดานการพัฒนา
2) ความพึงพอใจของ
ภัฏกาญจนบุรี
การเรียนรูทางวิชาชีพ PLC
ผูรับบริการ/หนวยงาน
พื้นที่เปาหมาย
ผูเรียนใหมีคณ
ุ ภาพตา
3) การพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร มาตรฐานการเรียนรู
1) โรงเรียนในกลุมเครือขาย องคกรที่รับบริการ
ทางการศึกษาเพื่องานแนะแนว
โดยผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญ สงเสริมประสิทธิภาพการจัด วิชาการและวิชาชีพตอ
4) การประยุกตใชศาสตรพระราชา
การศึกษามัธยมศึกษากลุม ประโยชนจากการ
5 ประการ คือ
รวมกับระบบพี่เลี้ยง (Coding and
1) ความสามารถในการสื่อสาร แควนอย และกลุม เมืองสิงห บริการ (รอยละ 90)
Mantoring) เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูตามแนว Active Learning ของ 2) ความสามารถในการคิด 3) 2) สํานักงานเขตพื้นที่การ
 หา ประถมศึกษากาญจนบุรี
ความสามารถในการแกปญ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา
เขต 1 และเขต 3
5) การพัฒนานวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี 4) ความสามารถในการใช
3) เครือขายความรวมมือ
ทักษะชีวิต
เพื่อการศึกษา
6) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง 5) ความสามารถในการ
ทางวิชาการและการจัด
การศึกษาดานภาษาพมา
ใชเทคโนโลยีมุงพัฒนาผูเรียน การศึกษา
7) การพัฒนาศักยภาพครูผูสอน
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับ เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่น
มัธยมศึกษา
ในสังคมไดอยางมีความสุข
8) ยกระดับคุณภาพผูเรียนใน
ในฐานะเปนพลเมืองไทย
ศตรวรรษที่ 21 โดยใชทักษะการ
และพลโลก

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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1) การจัดหาระบบการเรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
ความสามารถทางภาษาแก
นักศึกษาและบุคลากร
2) การทดสอบสมรรถนะ
ความรูดานภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา (ชั้นปที่ 4)
(คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร, คณะวิทยาการ,
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี,
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
3) การบริหารจัดการโครงการ
พัฒนาความรูดาภาษาอังกฤษ
ในศตวรรรษที่ 21

พัฒนาความรูทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21
(P3) (นักศึกษาอื่นๆ ที่ไมใช
นักศึกษาครู) (P3)

18

กิจกรรม

พัฒนาความรูดาน
1) การอบรมการพัฒนาความรู
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ดานภาษาอังกฤษในศตวรรษ
(P3)
ที่ 21 ใหกับนักศึกษาครู
(ชั้นปที่ 4, 5)
2) การทดสอบสมรรถนะ
ความรูดานภาษาอังกฤษ
นักศึกษาครู (ชั้นปที่ 5)

ชื่อโครงการ

17

ที่

เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
สําหรับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
สําหรับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
(ที่ไมใชนักศึกษาครู)
พื้นที่เปาหมาย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

กลุมเปาหมาย
นักศึกษาครูมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
พื้นที่เปาหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

1. ผูสําเร็จการศึกษา
ไดงานทําตรงสาขา
(รอยละ 90)
2. ความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูส ําเร็จ
การศึกษา (รอยละ 95)

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย
1. ผูสําเร็จการศึกษา
ไดงานทําตรงสาขา
(รอยละ 90)
2. ความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูส ําเร็จ
การศึกษา
(รอยละ 95)

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

1,700,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
425,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี
งบประมาณ

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ชื่อโครงการ

การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาดานทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

ที่

19

1) การอบรมการพัฒนาความรู
ดานภาษาอังกฤษในศตวรรษ ที่
21 (ชั้นปที่ 4)
2) การอบรมพัฒนาสมรรถนะ
ทางดานเทคโนโลยีสําหรับนักศึกษา
3) การอบรมการลดการใช
พลังงานสําหรับนักศึกษา
4) การอบรมพัฒนาทักษะการ
นําเสนอผลงาน/งานวิจัยใน
ระดับชาติ/นานาชาติสําหรับ
นักศึกษา
5) การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับอาจารย
6) การวางแผนและจัดทําแผน
ผลิตบัณฑิตและแผนวิชาการ
7) การบริหารจัดการโครงการ
ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
-ประชุมเครือขาย
-สนับสนุน อ./นศ.เขารวม
โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
- การติดตาม-สังเคราะห-สรุป
รายงานโครงการภายใต
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา)

กิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะใหม ๆ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
สําหรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรฯ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร และคณะ
วิทยาการจัดการ เปนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรการเรียนการสอน

วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
(ที่ไมใชนักศึกษาครู)
พื้นที่เปาหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย
1. ผูสําเร็จการศึกษา
ไดงานทําตรงสาขา
(รอยละ 90)
2. ความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูส ําเร็จ
การศึกษา (รอยละ 95)

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
1,227,825 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี
งบประมาณ

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต

1

ที่

ขับเคลื่อนการพัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ในจังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) ขับเคลื่อนการจัดทําขอมูล
1) เพื่อสงเสริม สนับสนุนให กลุมเปาหมาย
1) มีคณะกรรมการ
50,000
ศธจ.
สารสนเทศตามระบบฐานขอมูล
เด็กปฐมวัยทุกคนไดรบั การ
ผูบริหาร, ครู/ผดด.,
ขับเคลื่อนการพัฒนา
กาญจนบุรี
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดูแลและพัฒนาในการจัด
ผูปกครอง/ผูรับบริการ,
เด็กปฐมวัยจังหวัด
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
การศึกษาปฐมวัยอยางทั่วถึง ศึกษานิเทศก และผูมสี วน
กาญจนบุรี
2) มีแผนยุทธศาสตรการ
ปฐมวัยแหงชาติ
และมีพัฒนาการสมวัย
เกี่ยวของ ทุกภาคสวน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเชิง
2)สรางการรับรูใหผูบริหารครู
2) เพื่อสงเสริม สนับสนุนและ พื้นที่เปาหมาย
ผูปกครอง ผูดูแลเด็กผูรับบริการ พัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 1) หนวยงานของ ศธ. ไดแก บูรณาการจังหวัดฯ
สพป.กจ.1,2,3,4/กก.ตชด. และขับเคลื่อนสูการปฏิบตั ิ
และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
13/โรงเรียนเอกชน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
3) คัดเลือกรูปแบบ/แนวทาง
3) รอยละ 80 ของเด็ก
2) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฐมวัยไดรับบริการทาง
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) แหงชาติ
3) เพื่อใหผูมสี วนเกี่ยวของมี ทุกสังกัด ในจังหวัด
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
การศึกษา
ความรูความเขาใจ เกิดความ กาญจนบุรี จํานวน 19 แหง 4) สรางการรับรู
จังหวัด จํานวน 2 ชิ้น/ผลงาน
4.) นิเทศ ติดตามและประเมินผล ตระหนัก เล็งเห็นความสําคัญ
ใหผูบริหาร ครู
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก
การดําเนินงานของหนวยงาน/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด และมีบทบาทในการสงเสริม
ผูรับบริการและผูมีสวน
เกี่ยวของ
5) ปรับปรุงแผนพัฒนาการพัฒนา สนับสนุน การดูแล พัฒนา
จํานวน 100 คน
เด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัด และการจัดการศึกษา สําหรับ
เด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่
5) มีรูปแบบ/แนว
กาญจนบุรี (พ.ศ.2562 - 2565)
เพิ่มขึ้น
ปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best
6) สงเสริมและพัฒนาการจัด
Practice) ในการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัด 4) เพื่อบูรณาการการทํางาน
เด็กปฐมวัย จํานวน
และสรุป รายงานผลการดําเนินงาน รวมกันระหวางหนวยงานที่
2 รูปแบบ / แนวทาง
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
การศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี ปฐมวัยในระดับพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
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2

ที่

TFE
(Teams For Education)

ชื่อโครงการ

1) นิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานตามโครงการ
2) สรุปผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม
สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
3) สรุปผลการดําเนินงานตาม
โครงการ

กิจกรรม
1. เพื่อเปนศูนยกลางขอมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และที่เกี่ยวของระดับจังหวัด
2. เพื่อสงเสริมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรูแบบ Active
learning และถายทอดองค
ความรูเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาผูเรียนทีม่ ีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ แตละวิชาต่ํากวา
เกณฑคะแนนรอยละ 50
เพิ่มขึ้น
3. เพื่อศึกษาผลการนําแนว
ทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูเ พื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจังหวัด
กาญจนบุรไี ปใช
4. เพื่อใหสถานศึกษามีรอยละ
ของผูเรียนที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติแตละวิชาผานเกณฑ
เพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
สถานศึกษานํารอง และ
สถานศึกษาเครือขาย
20 โรงเรียน
พื้นที่เปาหมาย
จังหวัดกาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1. สํานักงานศึกษาธิการ
162,750
ศธจ.
จังหวัดกาญจนบุรี เปน
กาญจนบุรี
ศูนยกลางขอมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ระดับจังหวัดเพื่อสงเสริม
การจัดการเรียนรูในการ
สรางคุณลักษณะที่จาํ เปน
ในศตวรรษที่ 21
2. รอยละ 80 ของ
สถานศึกษาเกิดการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู
แบบ Active learning
และถายทอดองคความรู
เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาผูเรียนทีม่ ีคะแนน
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ แต
ละวิชาต่ํากวาเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 เพิ่มขึ้น
3. รอยละ 80 ของ
สถานศึกษามีแนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
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ชื่อโครงการ

Coaching Teams
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ที่

3

1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาเทคนิคและทักษะทาง
จิตวิทยาที่สงเสริมการโคช ฯ
ระยะที่ 2 สําหรับคณะกรรมการ
Coaching Teams
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
และการเขียนรายงานการใช
นวัตกรรมโดยใชวิจัยเปนฐาน
สําหรับครู ผูบริหาร
3) คณะกรรมการลงพื้นที่
ปฏิบัติการนิเทศติดตาม
Coaching ตามรูปแบบฯ
ที่พัฒนาขึ้น กับสถานศึกษา
กลุมเปาหมาย

กิจกรรม
1) เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบ
การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความ
สอดคลองเหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่ โดยใชเทคนิคการ
โคชแบบรวมมือ
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู ผูบริหาร ที่มี
ตอรูปการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความ
สอดคลองเหมาะสมตามบริบท
ของพื้นที่ โดยใชเทคนิคการ
โคชแบบรวมมือ

วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
ครู ผูบริหาร และ
ศึกษานิเทศก ศธจ.กจ.
พื้นที่เปาหมาย
โรงเรียนกลุมเปาหมาย
จํานวน 10 โรงเรียน ใน
จังหวัดกาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) สถานศึกษากลุม
80,000 ศธจ.
เปาหมายนํารูปแบบการ
กาญจนบุรี
นิเทศ ติดตาม ที่
สอดคลองกับบริบทของ
พื้นที่ ที่พัฒนาขึ้นไปใช
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียน
2) สถานศึกษากลุม
เปาหมายทีไ่ ดรับการ
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล ฯ
มีรอยละของนักเรียนที่
คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ในแตละวิชา ผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้น
ไป เพิ่มขึ้น
3) รอยละของนักเรียนที่
มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) มากกวารอย
ละ 50 ในแตละวิชา
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

- 107 -

ชื่อโครงการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย

พัฒนาหองสมุดโรงเรียน
สงเสริมนิสยั รักการอานและ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู
ดวยกระบวนการ
Active Learning

ที่

4

5

1) การนิ เทศ ติ ดตามและ
ประเมินผลการประกวดการแขงขัน
2) การประกวด Best Practice
สงเสริมนิสัยรักการอานเสริมสราง
บรรยากาศใหเปนหองสมุดมีชีวิต
3) การประกวด Best Practice การ
จั ดการเรี ยนการสอนด วย
กระบวนการเรียนรู
แบบ Active Learning

กิจกรรม

1) เพื่ อส งเสริ มสนั บสนุ นให ทุ ก
โรงเรียนมีความรูในการจัดกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอาน
2) เพื่ อส งเสริ มให ครู ผู ส อน
ภาษาไทยและนักเรียนมีทักษะใน
การจั ดกระบวนการเรี ยนรู แบบ
Active Learning
3) เพื่ อพั ฒนาครู และนั กเรี ยนให มี
เจตคติ ที่ ดี ต อการเรี ยนรู ด วย
กระบวนการเรียนรูแบบ
Active Learning

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
ครูผสู อนภาษาไทย 92 คน
พื้นที่เปาหมาย
โรงเรียน 92 โรงเรียน
ในสังกัดของ สพป.กจ.4

เปาหมายโครงการ

1)รอยละ 80 ของโรงเรียน
จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานและเสริมสราง
บรรยากาศใหเปน
หองสมุดมีชีวิต
2) รอยละครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย ที่
สามารถการจัดการเรียนการ
สอนดวยกระบวนการ
Active Learning

38,000

สพป.กจ.4

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1)ทดสอบการอานการเขียนและ 1) จัดทําฐานขอมูลดาน
กลุมเปาหมาย
1) มีฐานขอมูลการ
70,000 สพป.กจ.1
จัดทําฐานขอมูล ปละ 2 ครั้ง
การอานการเขียนของโรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ทดสอบการอานการ
ปที่ 1 และ 2 ทุกคน
เขียนของนักเรียนชั้น
2)จัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ ในสังกัด
อานตามแนวทางขับเคลื่อนสงเสริม 2) สงเสริมและสนับสนุน
พื้นที่เปาหมาย
ป.1 และ 2 ทุกโรงเรียน
นิสัยรักการอานและการพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพการเรียน โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 2) มีคูมือเทคนิควิธสี อน
หองสมุดมีชีวิต
การสอนภาษาไทยใหกับ
สพป.กจ.1
และคลังขอสอบ เพื่อให
นักเรียนอานออกเขียนได
3)จัดทําคูมือเทคนิควิธีสอนและ โรงเรียนในสังกัด
3) มีการจัดแขงขัน
คลังขอสอบ เพื่อใหนักเรียนอาน
ทักษะทางภาษาไทย
ออกเขียนไดและนําไปสูการอาน
ใหกับโรงเรียนในสังกัด
เขียนเพื่อการสื่อสาร
4)แขงขันทักษะทางภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแหงชาติ
5)สรุปผลการดําเนินงาน จัดพิมพ
รูปเลมรายงานเผยแพรผลงานที่
ประสบผลสําเร็จ

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
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6

7

ที่

กิจกรรม

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1)เพื่อใหผเู รียนผูร ับบริการมี
ความรู ความเขาใจและทักษะตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร สามารถ
นําความรูไ ปประกอบอาชีพเสริม
หรือพัฒนาอาชีพที่มีอยูเ ดิมได
2) เพื่อใหผเู รียนผูรับบริการ
สามารถนําความรูแ ละทักษะไปใชใน
ชีวิตประจําวันตามความตองการ
ของผูเ รียนผูรับบริการ

วัตถุประสงค

สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อปลูกจิตสํานึกให
พัฒนาทักษะชีวิต
ประชาชนกลุม เปาหมายที่เขา
รวมกิจกรรมมีคุณธรรมจริยธรรม
และความเปนไทย
2) เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมาย
เกิดการดูแลสิ่งแวดลอมและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
3) เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความสามารถในการบริหาร
จัดการชีวิตของตนเองใหอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุขใชเวลา
วางใหเกิดประโยชนตอตนเอง
ครอบครัวและชุมชน

ขับเคลื่อนการพัฒนา
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ
การศึกษาที่ยั่งยืน
พัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
(กิจกรรมศูนยฝกอาชีพชุมชน) อยางยั่งยืน

ชื่อโครงการ

กศน.อําเภอ 13 แหง

กลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไป
จํานวน 4,250 คน
พื้นที่เปาหมาย

กลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไป
จํานวน 6,076 คน
พื้นที่เปาหมาย
กศน.อําเภอ
13 แหง

เปาหมายโครงการ

1. จํานวนประชาชนที่
ผานการอบรม
ตามหลักสูตร
2. รอยละของผูจบ
หลักสูตรสามารถ
นําความรูความเขาใจไป
ใชไดตาม
จุดมุงหมายของ
หลักสูตร

กศน. จังหวัด
กาญจนบุรี

488,750 สํานักงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) ประชาชนกลุม เปาหมาย 4,880,400 สํานักงาน
รอยละ 80 ของผูเขารวม
กศน.
กิจกรรมผานการจัด
จังหวัด
กระบวนการเรียนรู
กาญจนบุรี
2) ผูเขารับการอบรม กลุม
อาชีพ ไดนําความรู ทักษะ
ในการประกอบอาชีพไปใช
ในชีวิตประจําวัน ประกอบ
อาชีพเสริมหรือพัฒนา
อาชีพที่มีอยูเดิมได เพื่อลด
รายจายเพิ่มรายได

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
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สูงอายุสุขใจกับการเขาจังหวะ 1) กิจกรรมรําไทเกก
2) กิจกรรมรําไมพลอง

จัดตั้งศูนยการเรียนรู
สําหรับทุกชวงวัย กศน.

9

10

วัตถุประสงค

จัดตั้งศูนยการเรียนรูส ําหรับ
ทุกชวงวัย กศน.

เพื่อใหเปนศูนยการเรียนรูตลอด
ชีวิตที่สามารถใหบริการประชน
ชนในชุมชน มีกิจกรรมหลากหลาย
สนองตอความตองการในการ
เรียนรูของกลุมเปาหมายไดทุกคน
ทุกชวงวัย

1 เพื่อใหผูสูงอายุในแตละอําเภอ
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้นใหเปน
ผูสูงอายุติดสังคม
2 เพื่อใหผูสูงอายุมสี ุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงและมีความสุข

จัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคง จัดและสงเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนาการทางกาย จิต และ การศึกษาตลอดชีวติ เพื่อคง
สมองของผูสูงอายุ
พัฒนาการทางกาย จิตและสมอง
ของผูสูงอายุ

จัดและสงเสริมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคง
พัฒนาการทางกาย
จิตและสมองของผูสูงอายุ

8

กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ที่

จํานวนผูสูงอายุกลุมติด
สังคมที่เขารวมกิจกรรม
ตามหลักสูตร

สามารถจัดตั้งเปนศูนย
การเรียนรู สําหรับทุก
ชวงวัย กศน.ตําบล
อุโลกสี่หมื่น

กลุมเปาหมาย
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ได
ประกาศยกเลิก/ยุบรวม
พื้นที่เปาหมาย
โรงเรียนบานแจงงาม
ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ทามะกา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย
จํานวนผูสูงอายุกลุม
ยติดสังคมที่เขา
รวมกิจกรรมตาม
หลักสูตร

กลุมเปาหมาย
ผูสูงอายุกลุมติดสังคม
ในจังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน 540 คน
พื้นที่เปาหมาย
กศน.อําเภอ 13 แหง

กลุมเปาหมาย
ผูสูงอายุกลุมติดสังคม
ในจังหวัดกาญจนบุรี
จํานวน 1,730 คน
พื้นที่เปาหมาย
กศน.อําเภอ 13 แหง

เปาหมายโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต

-

สํานักงาน
กศน. จังหวัด
กาญจนบุรี

106,800 สํานักงาน
กศน. จังหวัด
กาญจนบุรี

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
233,550 สํานักงาน
กศน. จังหวัด
กาญจนบุรี

งบประมาณ
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อาชีวะพัฒนา

สรางระบบคิด
ปลูกจิตวิทยาศาสตร

12

ชื่อโครงการ

11

ที่

1) กิจกรรมสรางเยาวชน
เยาวชนสรางชาติ
2) กิจกรรมคืนความสุขใหเธอ
เยาวชนภาคฤดูรอ น
3) กิจกรรมสนุกวิทย Kids
ยามเย็น
4) กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการดานวิทยาศาสตร
4..1) เสริมสรางองคความรู
เรื่อง การแสดงทางวิทยาศาสตร
4.2) เสริมสรางองคความรู
เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร
4.3) เสริมสรางองคความรู
เรื่อง สะเต็มศึกษา
5) กิจกรรมสรางระบบคิด
ปลูกจิตวิทยาศาสตร

ฝกปฏิบัติ ซอมแซมระบบ
ไฟฟาหองน้ํา หองสวม หอพัก
นอนนักเรียน

กิจกรรม

1) เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ
และทั กษะด านวิ ทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสิ่ ง แวดล อ ม
ให แก นั กเรี ยน นั กศึ กษา ครู
ทั้ งในและนอกระบบโรงเรี ยน
รวมทั้งประชาชนทั่วไป
2) เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก และ
เยาวชนไดแสดงออก กลาคิด
กลาทําในทางสรางสรรคและ
เปนประโยชน และมีสวนรวม
ในการทํ า กิ จ กรรมตามความ
สามารถและความสนใจ

บูรณาการการเรียนการสอน
เพื่อดําเนินกิจกรรมซอมแซม
ระบบไฟฟาหองน้ํา หองสวม
หอพักนอนนักเรียน

วัตถุประสงค

ศูนย
วิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษา
กาญจนบุรี

690,000

1) มีผเู ขารวมกิจกรรม
ตามเปาหมาย จํานวน
9,410 คน
2) รอยละ 80 ผูเขารวม
กิจกรรม สามารถนํา
ความรู ไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได
3) รอยละ 80
ของผูรับบริการมี
ความพึงพอใจในการเขา
รวมกิจกรรม

กลุมเปาหมาย
1) นักเรียนในระบบ
2) นักศึกษา กศน.
3) ครูในระบบ
4) ครู กศน.
5) ประชาชนทั่วไป
พื้นที่เปาหมาย
1) ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่ อ การศึ ก ษากาญจนบุ รี
2) ส น า ม กี ฬ า จั ง ห วั ด
กาญจนบุรี
3) สํานักงานเทศบาลตําบล
ปากแพรก

งบประมาณ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
100,000 วิทยาลัย
สารพัดชาง
กาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย
กลุมเปาหมาย
นักเรียนแผนกวิชาชาง
นักเรียนแผนกวิชาชางไฟฟา ไฟฟา จํานวน 22 คน
จํานวน 22 คน
ไดนําความรูไ ป ดําเนิน
พื้นที่เปาหมาย
กิจกรรมตาม
รร. วัดถ้ําองจุ อ.ศรีสวัสดิ์ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
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ขยายโอกาสทางการศึกษา
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ใหกับประชาชนทุกกลุมเปาหมาย คัดกรองและพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอน
ระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กที่มี
ความตองการจําเปนพิเศษ
2) ธาราบําบัด
3) อาชาบําบัด

14

1) กิจกรรมวิทยาศาสตร
เคลื่อนที่
2) กิจกรรมสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก พระราชดําริ
3) เสริมประสบการณ
แกผูสูงอายุ
4) กิจกรรมเรียนรู
วิทยาศาสตรผานสื่อมัลติมเี ดีย
5) กิจกรรมสานสัมพันธ
เครือขายศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

พัฒนาเครือขายศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
กาญจนบุรี

13

กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ที่

1) เพื่อเด็กพิการเขาถึงระบบการศึกษา
ไดรับการดูแลชวยเหลือตั้งแตแรกพบ
ความพิการ
2) เพื่อใหโรงเรียนสามารถสงเสริมการ
จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม
สามารถสงเสริมการจัดการดานการศึกษา
ใหกับเด็กพิการไดอยางถูกตอง
3) ครูและบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ
กับเด็กพิการทุกองคกรในจังหวัด
กาญจนบุรี สามารถจัดการเรียนการ
สอนแบบเรียนรวมและสามารถคัดกรอง
เด็กไดในระยะเบื้องตน

1) เพื่อสงเสริมการเรียนรูด าน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอมใน
รูปแบบที่หลากหลาย
2) เพื่อสงเสริมโอกาส
การเรียนรูวิทยาศาสตรดวย
ความสนุกสนาน
นอกเหนือจากที่ไดศึกษาตาม
หลักสูตรในโรงเรียน และ
สถาบันการศึกษาทั่วไป

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
เด็กพิการ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
จังหวัดกาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

1) รอยละ 80 ของเด็ก
พิการไดรับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
2) รอยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู ความเขาใจในการ
จัดการเรียนการสอน เด็ก
พิการไดเต็มตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล

974,300

ศูนย
การศึกษา
พิเศษจังหวัด
กาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
กลุมเปาหมาย
1) มีผเู ขารวมกิจกรรม
190,000
ศูนย
1)นักเรียนและครูในระบบ
ตามเปาหมาย จํานวน
วิทยาศาสตร
82,070 คน
เพื่อการศึกษา
2)นักศึกษาและครู กศน.
2) รอยละ 80 ผูเขารวม
3) ประชาชนทั่วไป
กาญจนบุรี
กิจกรรม สามารถนําไป
พื้นที่เปาหมาย
พัฒนาคุณภาพ ชีวิตที่ดี
1)ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
ขึ้น
การศึกษากาญจนบุรี
2) สถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ 3) รอยละ 80 ของ
ไดแก จ. กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ผูรับบริการมีความพึง
พอใจในการเขารวม
ราชบุรี และนครปฐม
3) สํานักงานอุทยานธรรมชาติ กิจกรรม
วิทยาอันเนื่องมาจาพระราชดําริ
อ. สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
4) โรงเรียนกีฬา จ. อุบลราชธานี
5) โรงเรียนกีฬา จ. สุพรรณบุรี

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
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ชื่อโครงการ

จัดการเรียนรูตาม
แนวทางการศึกษาวอลดอรฟ

ที่

15

1) สงเสริมสนับสนุนใหครูมี
ความรู ความเขาใจ มีทักษะการ
จัดการเรียนรู ตามแนวทาง
การศึกษาวอลดอรฟ
2) การจัดแหลงเรียนรูภ ายใน
หองเรียนตามแนวทาง
การศึกษาวอลดอรฟ
3) การจัดการเรียนรูต าม
แผนการจัดการเรียนรู
4) เสริมทักษะสื่อสารและ
ทักษะการใชชีวิต
- สรางเสริมสุขนิสัยทีด่ ี
- ศึกษาแหลงเรียนรูนอก
สถานที่
- หนาตั้ง หลังตรง
- นิทานหอนอน

กิจกรรม
1)เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหครูมี
ความรู ความเขาใจ มีทกั ษะการ
จัดการเรียนรูต ามแผนการจัดการ
เรียนรูต ามแนวการศึกษา วอลดอรฟ
ในระดับปฐมวัยถึง ชั้น ป. 3
2) เพื่อสงเสริมใหครูมีกระบวนการ
จัดการเรียนรูตามแผนการจัดการ
เรียนรูตามแนวการศึกษา
วอลดอรฟ ระดับปฐมวัยถึงชั้น ป.3
3) เพื่อพัฒนาความสามารถของ
นักเรียนในระดับปฐมวัยถึงชั้น
ป. 3 อยางรอบดานทุกมิติของ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้ง
รางกาย สติปญญา อารมณ สังคม
และ จิตวิญญาณ
4) เพื่อพัฒนานักเรียนตาม
แนวการศึกษาวอลดอรฟ
ในระดับปฐมวัยถึง ชั้น ป. 3
ใหเปนผูมีศลี ธรรม จริยธรรม
มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกของ
การทําประโยชน เพื่อสังคม
สามารถจัดการตนเองได และ
อยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางมีความสุข

วัตถุประสงค

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
กลุมเปาหมาย
1) รอยละ 85 ของครูมี
6,000 โรงเรียน
นักเรียนที่มีความบกพรอง ความรู ความเขาใจ มี
โสตศึกษา
ทางการไดยิน นักเรียนทีม่ ี ทักษะและกระบวนการ
จังหวัด
ความบกพรองทางสติปญญา จัดการเรียนรูตาม
กาญจนบุรี
พื้นที่เปาหมาย
แผนการจัดการเรียนรู
ตามแนวการศึกษาวอ
โรงเรียนโสตศึกษา
ลดอรฟ ในระดับปฐมวัย
จังหวัดกาญจนบุรี
ถึงชั้นป. 3
2) รอยละ 85 ของนักเรียน
ในระดับปฐมวัยถึงชั้น ป. 3
ไดรับการพัฒนาความ
ความสามารถอยางรอบดาน
ทุกมิติของความเปนมนุษย
ที่สมบูรณ ทั้งรางกาย
สติปญญา อารมณ สังคม
และจิตวิญญาณ
มีศีลธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินัย
มีจิตสํานึกของการทํา
ประโยชนเพื่อสังคมสามารถ
จัดการตนเองได และอยู
รวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางมีความสุข

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
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ชื่อโครงการ

สรางสรรคและนันทนาการเด็ก

ที่

16

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

กิจกรรม
1) เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็ก
ของ จ. กาญจนบุรีใหเกิดการ
เรียนรูอยางรอบดานโดยผาน
กระบวนการเรียนรูรูปแบบ
การจัดกิจกรรม
2) เพื่อสงเสริมและพัฒนาเด็ก
ของ จ. กาญจนบุรี ใหเห็น
คุณคา และความสําคัญของ
ตนเอง รูจักบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบ มีระเบียบ
วินัยและกลาแสดงออกอยาง
ถูกตองเหมาะสมตามวัย
3) เพื่อสงเสริมใหเกิดการ
บูรณาการรวมกันของทุกภาค
สวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชนใหความสําคัญ
ตอเด็กและรวมกันพัฒนาเด็ก
ของ จ.กาญจนบุรีใหมีคณ
ุ ภาพ

วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
เด็กและเยาวชนในจังหวัด
กาญจนบุรี
พื้นที่เปาหมาย
จังหวัดกาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
จัดกิจกรรมวันเด็ก
1,200,000 อบจ.
แหงชาติบริเวณพื้นที่
กาญจนบุรี
ดานขางสนามกีฬากลาง
จังหวัดกาญจนบุรี (กลีบ
บัว)องคการบริหารสวน
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี
เด็กและเยาวชนใน
จังหวัดกาญจนบุรี
จํานวนประมาณ
20,000 คน
เขารวมกิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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1) กิจกรรมซอมบริการ
(Repair)
2) กิจกรรมบริการสราง
(Build)
3) กิจกรรมบริการพัฒนา
(Top Up)

1) การเยีย่ มบานที่อยูอาศัย
ของผูเรียน
2) ติดตามผูเรียนออกกลางคัน
กลับเขาสูร ะบบการศึกษา
3) กิจกรรมอื่น ๆ ที่สอดคลอง
กับภารกิจของสถานศึกษา

โครงการพัฒนา
รูปแบบและยกระดับ
คุณภาพศูนยซอมสราง
เพื่อชุมชน
(FIX IT CENTER)

ลดปญหา
การออกกลางคันของผูเรียน
อาชีวศึกษา

17

18

กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ที่
กลุมเปาหมาย
1. นักเรียน นักศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัด
อาชีวศึกษา
2) ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุรี
3) ประชาชนทั่วไป
ในจังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่เปาหมาย
ชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี

กลุมเปาหมาย
นักเรียน นักศึกษา
รดับชั้น ปวช. และ ปวส.
ทุกแผนกวิชา ทุกชั้นป
พื้นที่เปาหมาย
วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุรี
1) เพื่อเพิ่มปริมาณ ผูเรียน
อาชีวศึกษา
2) เพื่อสนับสนุนการเพิ่ม
กําลังคนในระดับกลางเขาสูส ถาน
ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
เกษตรและการบริการการพัฒนา
เศรษฐกิจไดทั่วถึง

เปาหมายโครงการ

1) เพื่อพัฒนาใหนักเรียน
นักศึกษาเกิดการเรียนรู
เชิงประสบการณ
2) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมี
จิตอาสาและชวยเหลือ
ประชาชนในเทศกาลสําคัญ
และเกิดภัยพิบตั ิตาง ๆ
3) เพื่อสรางคุณภาพและความ
เชื่อมั่นในการใหบริการของ
ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน
(Fix it Center)

วัตถุประสงค

จํานวนการออกกลางคัน
ของผูเรียนลดลง เมื่อ
เทียบกับจํานวนการ
ลดลง
ของผูออกกลางคัน
ของปที่ผานมา

23,000

วิทยาลัย
การอาชีพ
กาญจนบุรี

กาญจนบุรี
6)วิทยาลัย
สารพัดชาง
กาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) นักเรียน นักศึกษา
1,630,000 1) วิทยาลัย
เทคนิค
เขารวมบริการชุมชน
กาญจนบุรี
100คน/ศูนย
2) วิทยาลัย
2) ประชาชนไดรับ
อาชีวศึกษา
บริการการซอม
กาญจนบุรี
200คน / ศุนย
3) วิทยาลัย
3) ประชาชนผานการ
การอาชีพ
ฝกอบรมวิชาชีพ
กาญจนบุรี
100 คน/ศูนย
4) วิทยาลัย
3) พัฒนาผลิตภัณฑได
การอาชีพ
จํานวน 3 ผลิตภัณฑ/ศูนย
พนมทวน
4) ประชาชนมีความ
5) วิทยาลัย
พึงพอใจตอการบริการ
เกษตรและ
เทคโนโลยี
อยูในระดับ 3.51 ขึ้นไป

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
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19

ที่

กิจกรรม

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู
1) กิจกรรมการยกระดับ
ดานการอานการเขียนและการ คุณภาพการเรียนรูด านการ
วิเคราะหของนักเรียนในระดับ อาน การเขียน และการคิด
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิเคราะหของนักเรียน
2) กิจกรรมการอานออกเขียน
ได งายนิดเดียว ในเขตพื้นที่
ตําบล ไลโว อําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
3) กิจกรรมการบริหารจัดการ
โครงการพัฒนาทองถิ่นดาน
การศึกษา
(ประชุมเครือขายความ
รวมมือ-การติดตาม-สรุปผล
และรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการหลัก และโครงการ
ตามบริบท ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาทองถิ่น (ดาน
การศึกษา)

ชื่อโครงการ

เปาหมายโครงการ

1) เพื่อพัฒนานักเรียนให

กลุมเปาหมาย
สามารถอานออกเขียนไดและ บุคลากรทางการศึกษา
มีทักษะการอานเขียนเพิ่มขึ้น นักศึกษาครู สาขาวิชา
ผานกระบวนการจัดการเรียน ภาษาไทย มหาวิทยาลัย
การสอนและการจัดกิจกรรมที่ ราชภัฏกาญจนบุรี
มีประสิทธิภาพและเปนระบบ พื้นที่เปาหมาย
2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
1) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาํ บล
ทางการเรียนรายวิชา
ไลโว อําเภอสังขละบุรี
ภาษาไทยของนักเรียนให
จังหวัดกาญจนบุรี
สูงขึ้น
2) โรงเรียนในกลุม เครือขาย
3) เพื่อเสริมขีดสมรรถนะครู
สงเสริมประสิทธิภาพการจัด
และบุคลากรทางการศึกษาใน การศึกษามัธยมศึกษา กลุม
การจัดการเรียนสอน ดวย
แควนอย และกลุม เมืองสิงห
ระบบ Professional Learning
3) สํานักงานเขตพื้นที่การ
Community : PLC
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต
4) เพื่อสรางการมีสวนรวม
1 และเขต 3
อยางจริงจังระหวางครู
ผูปกครอง และอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏในการ
พัฒนานักเรียนใหสามารถอาน
ออกเขียนไดและมีทักษะการ
อานเขียนเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) จํานวนสื่อหรือ
1,275,000 มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมในการ
ราชภัฏ
ยกระดับการเรียนรูด าน
กาญจนบุรี
การอานออกเขียนได
หรือการวิเคราะหได (5
สื่อ)
2) จํานวนโรงเรียนที่เขา
รวมโครงการ (20
โรงเรียน)
3) คาคะแนนเฉลีย่ ผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) วิชา
ภาษาไทยของโรงเรียนที่
เขารวมผานเกณฑตั้งแต
(รอยละ 50)
4) นักศึกษาสาขาวิชา
การสอนภาษาไทยที่เขา
รวมโครงการอานออก
เขียนได เพื่อเสริมสราง
สุขภาวะสําหรับนักเรียน
(รอยละ 40)

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
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ชื่อโครงการ

การพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน

การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
การเรียนการสอนและการ
ประเมินผล

ที่

20

21

5) การประชุมเพื่อบริหาร
จัดการงานดานวิชาการ
6) การบริหารจัดการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพหลักสูตรการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผล

Curriculum Online : CHECO)

1) อบรมเชิงปฏิบัติการ :
การเขียน “Curriculum and
Learning Outcome”
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ :
การวัดผลประเมินผล
3) อบรมเชิงปฏิบัติการ :
อาจารยที่ปรึกษาวิชาการ
4) อบรมเชิงปฏิบัติการ :
ระบบสารสนเทศ
การรับทราบหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา (CHE

การพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน

กิจกรรม

เพื่อยกระดับคุณภาพอาจารย
สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการจัด
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ มี
มาตรฐานอยางเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผูสอนตองจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลายและมี
สื่อประกอบการสอนทั้งสื่อใน
ทองถิ่นและสื่อเทคโนโลยี

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
พื้นที่เปาหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

กลุมเปาหมาย
นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี (ที่ไมใช
นักศึกษาครู)
พื้นที่เปาหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

ได
งานทําตรงสาขา (รอย
ละ 90)
2) ความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูส ําเร็จ
การศึกษา (รอยละ 95)

1) ผูสําเร็จการศึกษา

297,500 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) ผูสําเร็จการศึกษา ได
315,650 มหาวิทยาลัย
งานทําตรงสาขา (รอย
ราชภัฏ
ละ 90)
กาญจนบุรี
2) ความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูส ําเร็จ
การศึกษา (รอยละ 95)

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
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ชื่อโครงการ

พัฒนานักศึกษาครูใหมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณ
ความเปนครูและคุณลักษณะ
4 ประการ

การพัฒนาบัณฑิตใหเปนเลิศ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพ

ที่

22

23

การนําเสนอผลงานของ
นักศึกษาเพื่อใหไดรับรางวัล
ทางดานวิชาการและวิชาชีพ

1) การพัฒนานักศึกษาครูใหมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพพรอมดวยจิตวิญญาณ
ความเปนครูและคุณลักษณะ
4 ประการ
2) การบริหารจัดการการ
พัฒนาขอสอบวัดแวดความ
เปนครู

กิจกรรม

เพื่อสงเสริม/สนับสนุนให
นักศึกษามีการนําเสนอผลงาน
เพื่อใหไดรับรางวัลทางดาน
วิชาการและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21
สําหรับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
นักศึกษา/อาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
พื้นที่เปาหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

กลุมเปาหมาย
1) นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี
(ที่ไมใชนักศึกษาครู)
พื้นที่เปาหมาย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

ไดงานทําตรงสาขา
(รอยละ 90)
2) ความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูส ําเร็จ
การศึกษา (รอยละ 95)

1) ผูสําเร็จการศึกษา

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย
1) ผูสําเร็จการศึกษาได
งานทําตรงสาขา (รอย
ละ 90)
2) ความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูส ําเร็จ
การศึกษา (รอยละ 95)

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต

361,485 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
425,000 มหาวิทยา
ลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

งบประมาณ
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ยุทธศาสตรที่ 4
เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสงแวดลอม
เชื่อมโยง “Thailand 4.0”

ชื่อโครงการ

“ศธ.จิตอาสา การรณรงคลด
การใชพลาสติก” สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

อนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม

ที่

1

2

1) คาย“เยาวชนรักษพงไพร
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ”
2) ประกวดผลการปฏิบตั ิงาน
ที่เปนเลิศ Best Practice
ของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
3) รณรงคการคัดแยกขยะ
(รีไซเคิล) เพื่อลดปริมาณขยะ
ประจําปงบประมาณ 2563

รณรงคปลูกฝงจิตสํานึกลดใช
พลาสติก ลดขยะมูลฝอยประเภท
อื่นๆ ตามหลัก 3RS ใหกับ
ขาราชการแลบุคลากรของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี

กิจกรรม

1) สรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม
ใหกับเด็กนักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด
2) คัดเลือกผลการปฏิบัติงาน
ที่เปนเลิศ Best Practice
ของนักเรียนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม
3) ลดปริมาณขยะประจําป
งบประมาณ 2563

1) เพื่อสรางการมีสว นรวมในการ
กําหนดมาตรการในการลดการใช
พลาสติก ของ ศธจ.กจ.
2) เพื่อสรางจิตสํานึก และจิต
อาสาในการลดใชพลาสติก
ใหกับบุคลากรของ ศธจ.กจ.

วัตถุประสงค

1) คณะกรรมการแตละ
กิจกรรม
2) สถานศึกษา จํานวน 139
แหง
3) ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน

กลุมเปาหมาย
ขาราชการและบุคลากรทุก
คนของ ศธจ.กจ.
พื้นที่เปาหมาย
ศธจ.กจ.

เปาหมายโครงการ

1) ผูเขารวมกิจกรรมคาย
“เยาวชนรักษพงไพร เฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษาฯ”
มีความพึงพอใจใน
ระดับสูง
2) มี Best Practice
ของนักเรียนเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม
3) สามารถลดปริมาณขยะ
ประจําปงบประมาณ
2563

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย
บุคลากรของ ศธจ.กจ.
รอยละ 100 สามารถ
ดําเนินการลดการใช
พลาสติก และคัดแยก
ขยะกอนทิ้งไดอยาง
ถูกตอง

ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสงแวดลอม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ศธจ.
กาญจนบุรี

407,400 สพป.กจ.1

-

งบประมาณ
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ชื่อโครงการ

บูรณาการจัดการขยะทีเ่ ปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม แบบมี
สวนรวม

ที่

3

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
สพป.กจ.3
1. ทุกโรงเรียนมี
1) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ กลุมเปาหมาย
1) สนับสนุนกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู บูรณาการเรื่อง จัดการเรียนรุ บูรณาการเรื่อง ผูบริหารสถานศึกษา ครูและ กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู การจัดการขยะ
การจัดการขยะแบบมีสวนรวม การจักการขยะแบบมีสวนรวม เด็กนักเรียนในสังกัด
พื้นที่เปาหมาย
การนําขยะมาใช
และการนําขยะมาใชในทุก
และการนําขยะมาใช
ทุกโรงเรียนในสังกัด
ประโยชน
ประโยชน รวมทั้งสอดแทรก สถานศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2. มีการนํา สื่อ
ในสาระการเรียนรูที่เกีย่ วของ 2) เพื่อสนับสนุนการนําสื่อ
ประถมศึกษากาญจนบุรี
นวัตกรรมมาประยุกตใช
นวัตกรรมดานการผลิตและ
ในทุกสถานศึกษา
เขต 3
ในโรงเรียน สรางสํานึก
2) สนับสนุน การนําสื่อ นวัตกรรม บริโภคทีเ่ ปนมิตรกับ
ดานการผลิตและบริโภค
สิ่งแวดลอม มาประยุกตใชใน
มาประยุกตใชในโรงเรียน สราง
ที่เปนมิตรกับ
สํานึกดานการผลิตและบริโภคที่ โรงเรียน
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
กับบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสงแวดลอม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”
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4

ที่

ประกวดโรงเรียนบริหาร
จัดการขยะและเสริมสราง
คุณภาพผูเรียนดวย
สิ่งแวดลอม“โรงเรียน
ปลอดขยะ
(Zero Waste School)”

ชื่อโครงการ

1) ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานและคณะกรรมการ
ตัดสิน เพือ่ เตรียมความ
พรอม
2) คัดเลือกสถานศึกษาที่มผี ล
การดําเนินงานดีเดนเชิง
ประจักษ
3) ประชุมคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด

กิจกรรม

เปาหมายโครงการ
กลุมเปาหมาย
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
และ สถานศึกษาในสังกัด
ดําเนินโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ 100 %
พื้นที่เปาหมาย
โรงเรียนในสังกัดสพป.กจ.4

วัตถุประสงค
1) เพื่อกระตุน รณรงคสราง
จิตสํานึก และความรู ความ
เขาใจถึงแนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ การแยกขยะ และการนําขยะ
ไปใชประโยชนกอนนําไปกําจัด
ใหกับประชาชนและเยาวชน
2) เสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกสถานศึกษาทุกแหงใน
สังกัด ไดมีโอกาสพัฒนาการ
เรียนการสอนการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การจัดกิจกรรมโดย
ใหเด็กเปนศูนยกลางการเรียนรู
และการมีสว นรวมของครู
นักเรียน และชุมชน
3) เพื่อประชาสัมพันธ
และเผยแพรกิจกรรมประกวด
โรงเรียนปลอดขยะ Zero
waste school ในโรงเรียน
ใหเกิดความแพรหลาย
4) เพื่อยกยอง ชื่นชม
การประกวดโรงเรียนปลอดขยะ
Zero waste school
ในโรงเรียน ที่ดําเนินการได
อยาง มีประสิทธิภาพตอ
สาธารณะ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
รอยละของ สพป.
27,000 สพป.กจ.4
กาญจนบุรี เขต 4 และ
สถานศึกษา
ในสังกัด
ดําเนินโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ

ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสงแวดลอม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”
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เกษตรผสมผสานรวมกับ
ชีววิถีเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสูการเปน
มหาวิทยาลัยที่อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

6

ชื่อโครงการ

5

ที่

1) ประชุมจัดทําแผนบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยอนุรักษ
สิ่งแวดลอม
2) ถายทอดแผนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1) การทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานโดยใชจุลินทรีย EM
2) การประสานความรวมมือ
ระหวาง กฟผ.กับ สอศ.เพื่อ
เผยแพรกจิ กรรมในโครงการ

กิจกรรม

1) เพื่อปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2) เพื่อลดปญหาขยะมูลฝอย
ภายในมหาวิทยาลัย

1) เพื่อสงเสริมการใชชีวภาพ
ในการเกษตร
2) เพื่อเปนแหลงเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคคลทีส่ นใจทั่วไป

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี

กลุมเปาหมาย
ผูเรียนผูส นใจทั่วไป
พื้นที่เปาหมาย
แปลงเกษตรผสมผสาน
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

ปริมาณการใชพลาสติก
และกลองโฟมภายใน
มหาวิทยาลัย
ลดลงรอยละ 50

153,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
ผูเรียน ผูที่สนใจเขารวม
48,300 วิทยาลัย
ทํากิจกรรมในแปลง
เกษตรและ
เทคโนโลยี
เกษตรผสมผสาน
วิทยาลัยเกษตรและ
กาญจนบุรี
เทคโนโลยีกาญจนบุรี
เพื่อ ผลิตผักและพืช
ปลอดสารพิษโดยใช
จุลินทรียชีวภาพ
ไมนอยกวา 50 คน

ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสงแวดลอม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”
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ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

ชื่อโครงการ

ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัด
ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา พ.ศ. 2562

ที่

1

1.ประชุมกําหนดยุทธศาสตร
และแผนการดําเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา (ม.20 (1))
2.จัดทําระบบขอมูลตาม
มาตรฐานที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
3.จัดทําสื่อการสอนจัดการ
เรียนรูแบบใหม พัฒนา
บุคลากร จัดระบบการ
ประเมินและวัดผล และอื่นที่
จําเปนสําหรับพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา
4.วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาในพื้นที่ฯ
5.ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานํารอง

กิจกรรม
เพื่อใหสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการศึกษาตามขอกําหนดและ
เจตนารมณของ พ.ร.บ.พื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผูมีสวน
เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
หนวยงานทางการศึกษา
และสถานศึกษานํารอง
จํานวน 41 แหง
ภายในจังหวัดกาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
4,000,000 ศธจ.
มีนวัตกรรมการพัฒนา
กาญจนบุรี
คุณภาพการศึกษาใน
พื้นที่ทั้งดานวิชาการ
ดานบริหารงานบุคคล
ดานการบริหาร
งบประมาณ
และดานการบริหารงาน
ทั่วไป (อยางนอย
ดานละ 1 รูปแบบ)

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
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ชื่อโครงการ

สงเสริม สนับสนุนการบริหาร
และการจัดการศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรีโดยองค
คณะบุคคล

ที่

2

1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ดาน
การบริหารงานบุคคล
2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร
3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ดานการพัฒนาการศึกษา
4) จัดประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

กิจกรรม

เปาหมายโครงการ
กลุมเปาหมาย
1) จัดประชุม
คณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
ดานการบริหารงานบุคคล
จํานวน 12 ครั้ง/ป
2) จัดประชุม
คณะอนุกรรมการบริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร
จํานวน 9 ครั้ง/ป
3) จัดประชุม
คณะอนุกรรมการดานการ
พัฒนาการศึกษา
จํานวน 6 ครั้ง/ป
4) จัดประชุมคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
จํานวน 12 ครั้ง/ป
พื้นที่เปาหมาย
จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนใหองคคณะ
บุคคลทั้ง 4 องคคณะ ปฏิบตั ิงาน
ตามอํานาจหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2) เพื่อเสริมสรางและพัฒนา
ความเขมแข็งในการบริหารและ
การจัดการศึกษาของจังหวัด
กาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
รอยละความพึงพอใจใน
400,000 ศธจ.
การจัดประชุมองคคณะ
กาญจนบุรี
บุคคลทั้ง 4 องคคณะ
(รอยละ 95)

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
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ชื่อโครงการ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด

ที่

3

1) ประชุมจัดทําขอมูล
สารสนเทศดานการศึกษาของ
จังหวัด
2) ประชุมจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด ระยะ 3 ป
3) ประชุมจัดทําแผนงาน/
โครงการเสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป
4) ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการการศึกษาจังหวัด
ประจําปงบประมาณ (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร)
5) ติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการการศึกษา
จังหวัด ประจําปงบประมาณ
(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

กิจกรรม

เปาหมายโครงการ
กลุมเปาหมาย
บุคลากรที่เกีย่ วของกับการ
วางแผนของหนวยงาน
พื้นที่เปาหมาย
หนวยงานทางการศึกษา
ภายในจังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค
1) เพื่อใหมีขอมูลสารสนเทศ
ดานการศึกษาของจังหวัด
สําหรับใชในการวางแผนการ
บริหารและจัดการศึกษาของ
จังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเปนกรอบแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัด
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร
ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนตางๆ ที่เกีย่ วของในแตละ
ระดับ และบริบทของพื้นที่
3) เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิ
การดานการศึกษาของจังหวัด
และแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สูการ
ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
1) รอยละความครบถวน
38,900 ศธจ.
ถูกตอง และเปนปจจุบัน
กาญจนบุรี
ของขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาของจังหวัด
(รอยละ 100)
2) มีแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด ระยะ 3 ป
(จํานวน 1 แผน)
3) มีแผนงาน/โครงการเพื่อ
เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป
(จํานวน 1 แผน)
4) มีแผนปฏิบัตกิ ารดาน
การศึกษาของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ
(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณทีไ่ ดรบั
จัดสรร)
(จํานวน 1 แผน)
5) มีรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การดานการศึกษาของ
จังหวัด ประจําป
งบประมาณ
(จํานวน 1 เลม)

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
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ชื่อโครงการ

ประชุมจัดทําแผนปฏิบตั ิ
ราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด

ที่

4

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
และแผนปฏิบัตริ าชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่ชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563
(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทํารายงานประจําป
พ.ศ.2562 ของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี และแผนปฏิบัติ
ราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

กิจกรรม
1) เพื่อทบทวน และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สําหรับใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานของผูบริหารหนวยงาน
และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ผูเกี่ยวของ
2) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ไดรับจัดสรร) สําหรับใชเปน
เครื่องมือในการบริหารงานของ
ผูบริหารหนวยงานและเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของผูเกี่ยวของ
3) เพื่อจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรีและแผนปฏิบัติ
ราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563
และรายงานประจําป พ.ศ.2563
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ที่สามารถประเมินผล
การดําเนินงานตามเปาหมาย สรุป
สภาพปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะการดําเนินงานตอไป

วัตถุประสงค
กลุมเปาหมาย
บุคลากรที่เกีย่ วของกับการ
วางแผนของหนวยงาน
พื้นที่เปาหมาย
หนวยงานทางการศึกษา
ภายในจังหวัดกาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ
1) มีแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
และแผนปฏิบัติราชการ
พัฒนาการศึกษาพื้นที่
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ซึ่งมีการกําหนด
เปาหมาย ระยะเวลา และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน
2) มีรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติราชการการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี และ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพื้นที่ชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง
มีการเปรียบเทียบคา
เปาหมาย สรุปสภาพปญหา
อุปสรรค และขอเสนอแนะ
การดําเนินงานในอนาคต
5) มีรายงานประจําป พ.ศ.
2562 ของ ศธจ.กาญจนบุรี
ซึ่งมีการประเมินเปาหมาย
สรุปสภาพปญหา อุปสรรค
และขอเสนอแนะการ
ดําเนินงานในอนาคต

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
68,400 ศธจ.
กาญจนบุรี

งบประมาณ

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ชื่อโครงการ

บูรณาการจัดทําแผนโรงเรียน
ขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรี

ที่

5

1) ประชุมคณะทํางานบูรณา
การจัดทําแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ระดับจังหวัด
2) ประชุมคณะทํางานจัดทํา
แผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กระดับอําเภอ
3) ประชุมคณะทํางานจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กจังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรม
1) เพื่อจัดทําแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มี
นักเรียน 120 คน ลงมา) สังกัด
สพป.กาญจนบุรี เขต 1-4 ระดับ
จังหวัด โดยมีการกําหนด
เปาหมาย ระยะเวลา และ
แนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
2) เพื่อสงเสริม สนับสนุน กํากับ
ติดตาม การดําเนินงานตามแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ให
เปนไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ

วัตถุประสงค

พื้นที่เปาหมาย
ทุกอําเภอในจังหวัด
กาญจนบุรี

กลุมเปาหมาย
โรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียน 120 คนลงมา

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
47,000 ศธจ.
1) มีแผนบริหารจัดการ
กาญจนบุรี
โรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียน
ที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา)
ในเขตพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรีซึ่งมีการกําหนด
เปาหมาย ระยะเวลาและแนว
ทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
2) มีรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กฯ ป
การศึกษา 2563

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
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ชื่อโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัตปิ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ที่

6

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปงบประมาณ 2563

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
40,180 ศธจ.
1) เพื่อใหขาราชการและลูกจาง กลุมเปาหมาย
1) ขาราชการและ
กาญจนบุรี
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ขาราชการและลูกจางใน
ลูกจางในสํานักงาน
กาญจนบุรี ไดรับการพัฒนาเพื่อ สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด
เพิ่มประสิทธิภาพการเบิก
จังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี ไดรับการ
จายเงินงบประมาณ
จํานวน 50 คน
เสริมสรางความเขมแข็ง
2) เพื่อใหขาราชการและลูกจาง พื้นที่เปาหมาย
ดานการปองกันและ
ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ปราบปรามการทุจริต
กาญจนบุรี ไดรับการสงเสริมให กาญจนบุรี
2) ขาราชการและ
ไดรับความรูเ รื่องกฎหมาย
ลูกจางในสํานักงาน
ป.ป.ช.ที่เกีย่ วของ และ
ศึกษาธิการจังหวัด
กรณีศึกษาการทุจริตและ
กาญจนบุรตี อตานและ
ประพฤติมิชอบ
ไมทนตอการทุจริต
3) เพื่อใหขาราชการและลูกจาง
คอรัปชั่น
3) ขาราชการและ
ในสํานักงานมีความรู ความเขาใจ
ลูกจางในสํานักงาน
ในหลักการและเหตุผลในการ
ศึกษาธิการจังหวัด
ประเมินคุณธรรมและความ
กาญจนบุรี มีความรู
โปรงใสในการดําเนินงานของ
ความเขาใจ และพรอม
หนวยงานภาครัฐ (ITA) ใน
ในการเขารับการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ประเมินคุณธรรมและ
สามารถจัดสงขอมูล/หลักฐาน
ความโปรงใสการ
เชิงประจักษ ตามขอคําถามที่
ดําเนินงานของ
เกี่ยวของบนพื้นฐานของ
หนวยงานภาครัฐ
ขอเท็จจริงในการดําเนินงาน

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
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ปฏิรูปนักศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต นักศึกษาประกอบอาหาร
รับประทานเอง 3 มื้อโดยใช
วัตถุดิบที่ผลิตเองเปนหลัก

8

จัดงบอุดหนุนใหแกสํานักงาน
เขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1, 2, 3 และ 4 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 และกอง
กํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 13

สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี

7

กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ที่

1) เพื่อจัดอาหารใหนักศึกษา
ในโครงการรับประทาน
ครบ 3 มื้อทุกวัน
2) ฝกการใชชีวิตและการอยู
รวมกันในสังคม

เพื่อใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 1, 2, 3 และ 4 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 และกอง
กํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 13 มีครูสอนครบ
ชั้นตามเกณฑ กคศ.กําหนด

วัตถุประสงค

เปาหมายโครงการ
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.
สาขาเกษตรศาสตรทุกคน
พื้นที่เปาหมาย
โรงครัวปฏิรูปโครงการ
เกษตรเพือ่ ชีวิต วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี

กลุมเปาหมาย
หนวยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี
พื้นที่เปาหมาย จังหวัด
กาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

1)นักศึกษาในระดับปวช.ทุก
คนไดรับประทานอาหารตามที่
จัดใหครบ 3มื้อ
2) นักศึกษาไดรับประทาน
อาหารครบถวนตามหลัก
โภชนาการ ลดปญหาการออก
กลางคัน
3) นักศึกษามีโอกาสศึกษา
ตอในระดับทีส่ ูงขึ้น
4) ทําใหคุณภาพชีวิตของ
นักศึกษาและครอบครัวดีขึ้น

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย
จํานวนครูครบชั้นเรียน
ตามเกณฑ กคศ.
กําหนด

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

1,200,000 วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยี
กาญจนบุรี

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
7,938,000 อบจ.
กาญจนบุรี

งบประมาณ

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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เรงประสิทธิภาพการสอน
ครูอาชีวศึกษา

จัดหาบุคลากร
สนับสนุนเพื่อคืนครูให
นักเรียน

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

10

11

ชื่อโครงการ

9

ที่

กิจกรรมคัดเลือกนักเรียน
นักศึกษาที่มีคุณสมบัตติ รง
ตามที่กําหนด

คาใชจายในการจาง บุคลากร
สายสนับสนุน

สนับสนุนคาใชจายในการจาง
ครูผสู อนในสาขาทึ่ขาดแคลน

กิจกรรม

เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาที่มี
ปญหาในเรื่องคาใชจายในการ
เรียน ไดมีโอกาสไดรับทุนเพื่อ
ใชจายในการศึกษาจนจบ
ระดับ ปริญญาตรี ในสาขาวิชา
ที่นักเรียนสนใจ

1) เพื่อแกไขปญหา วิกฤติการ
ขาดแคลน บุคลากรสาย
สนับสนุน
2) เพื่อลดภาระคาคาใชจาย
ของ สถานศึกษา

1) เพื่อแกไขปญหาวิกฤตการ
ขาดแคลนครูผสู อน
2) เพื่อลดภาระคาใชจายของ
สถานศึกษา

วัตถุประสงค

มีเจาหนาที่จางดวย
เงินงบประมาณ
ตามโครงการฯ
จํานวน 1 คน

45,000 วิทยาลัยการ
อาชีพพนม
ทวน

117,600 วิทยาลัย
การอาชีพ
กาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
มีครูอัตราจาง ที่จางดวย
189,600 วิทยาลัย
เงินงบประมาณ
การอาชีพ
จํานวน 1 อัตรา
กาญจนบุรี

กลุมเปาหมาย
นักเรียนมีโอกาส
นักเรียน นักศึกษา
ไดรับการศึกษา
วิทยาลัย การอาชีพพนม
จนจบปริญญาตรี
ทวนที่ขาดแคลนทุนทรัพยใน
การเรียน
พื้นที่เปาหมาย
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
อําเภอพนมทวน จังวัด
กาญจนบุรี

กลุมเปาหมาย
บุคลากรสายสนับสนุน
วุฒิการศึกษาระดับ
ปวส.
พื้นที่เปาหมาย
วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุรี

กลุมเปาหมาย
ครูจางสอน/ บุคลากรสาย
การสอนที่มีวุฒิการศึกษาไม
ต่ํากวา ระดับปริญญาตรี
พื้นที่เปาหมาย
วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ชื่อโครงการ

ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตและ
ระบบเครือขายภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี

กิจกรรม

ความโปรงใสในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย
เพื่อตอตานการคอรัปชั่นทุก
รูปแบบ

2) จัดกิจกรรมการประกวด
แขงขัน
3) จัดกิจกรรมยกยองเชิดชู
เกียรติ “คนดีมีที่ยืน”

13 การขับเคลื่อนคุณธรรมและ 1) การอบรมใหความรู

12 ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตและ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ที่

1) เพื่อใหบุคลากร นักเรียน
นักศึกษามีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปรงใสในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในการตอตาน
คอรัปชั่น ผานการทํากิจกรรม
2) เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ
บุคลากร นักเรียน นักศึกษาที่
ทําความดี “คนดีมีที่ยืน”
3) เพื่อยกระดับผลคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย

1) เพื่อปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตและ
ระบบเครือขายภายในวิทยาลัย
อาชีวศึกษากาญจนบุรีใหมีความ
ทันสมัย และมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อใหงานของศูนยขอมูลมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการรวบรวม
และแสดงผลขอมูล
3) เพื่อใหบริการงานตาง ๆ ตลอด
ถึงครู อาจารย และบุคลากรของ
วิทยาลัย ในการเผยแพรขอมูล
4) เพื่อใหขอมูลงานเว็ปไซต
อาชีวศึกษากาญจนบุรี มีขอมูลเปน
ปจจุบัน และทันยุคทันสมัย

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี

กลุมเปาหมาย
ครู เจาหนาที่ นักเรียน
นักศึกษา
พื้นที่เปาหมาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี

เปาหมายโครงการ

1) จํานวนบุคลากร นักเรียน
นักศึกษา มีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมและความ
โปรงใสในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อตอตาน
คอรัปชั่นทุกรูปแบบ
2) บุคลากร นักเรียน
นักศึกษาไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติ “คนดีมีที่ยืน”
3) ระดับผลการประเมิน
คุณภาพและความโปรงใส
การบริหารงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย
1) ซอมแซมและบํารุง
รักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรและ
อุปกรณในระบบ
เครือขายขอวิทยาลัย
ทั้งระบบ
ไมนอยกวา 20 รายการ
2) เพิ่มจุดกระจาย
สัญญาณแบบไรสาย
ภายในและภายนอก
อาคาร 30 จุด

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

153,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
100,000 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
กาญจนบุรี
งบประมาณ

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค

จัดการใหมีประสิทธิภาพ
โปรงใน และมีธรรมาภิบาล

เปาหมายโครงการ

กลุมเปาหมาย
องคกรที่มีประสิทธิภาพในการ ผูบริหาร บุคลากร
ระบบสื่อสารองคกร
2) ถายทอดแผนสูการปฏิบัติ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร พื้นที่เปาหมาย
มหาวิทยาลัย
ทั้งภายในและภายนอก
(ผูบริหารทุกระดับ)
ราชภัฏกาญจนบุรี
2) เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
3) พัฒนาระบบบริหาร
ใหกับมหาวิทยาลัย
เชิงรุก (โครงสรางพืน้ ฐาน
3) เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนา
จัดการเชิงรุกรองรับการ
มหาวิทยาลัย)
เปลี่ยนแปลง
4) จัดทําแผนบริหารความ 4) เพื่อใหมีแผนบริหารความ
เสี่ยง
เสี่ยงในการจัดการความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

14 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหาร 1) ประชุมจัดทําแผนพัฒนา 1) เพื่อใหมีระบบการสื่อสาร

ที่

เชิงคุณภาพ
1) มีระบบการสื่อสาร
องคกรที่มีประสิทธิภาพ
ในการประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารทัง้ ภายใน
และภายนอก
2) การรับรูขอมูล
ขาวสารของบุคลากร
และบุคคลทัว่ ไป ไม
นอยกวารอยละ 80
3) รอยละความพึง
พอใจของผูรับบริการ
รอยละ 80
เชิงปริมาณ
1)จํานวนโครงการ /
กิจกรรมในการสงเสริมให
เกิดระบบการสื่อสารองคกร
2)จํานวนโครงการ /
กิจกรรม ในการสราง
ภาพลักษณ
3)จํานวนโครงการ /
กิจกรรม การบริหาร
จัดการเชิงรุก

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
2,923,490 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
กาญจนบุรี
งบประมาณ

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ยุทธศาสตรที่ 6
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน

ชื่อโครงการ

พระราชดําริโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน

ที่

1

ฝกอบรมวิชาชีพ ใหแก
นักเรียนในโรงเรียน ตํารวจ
ตระเวนชายแดน ผลิตวัตถุดิบ
ทางพืชและ สัตวการ
ประกอบอาหารกลางวันการ
แปรรูป วัตถุดิบทีส่ ามารถผลิต
ไดในชุมชน

กิจกรรม

เปาหมายโครงการ
กลุมเปาหมาย
นักเรียน ครู ในโรงเรียน
ตชด.ในจังหวัดกาญจนบุรี
และผูป กครองนักเรียน
พื้นที่เปาหมาย
โรงเรียน ตชด. ในพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค
1) เพื่อนําศาสตรพระราชา
เผยแพรใหแกนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน
2) เพื่อนําหลักการ ทํางาน
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มา
เปนแนวทางในการ
ดําเนินโครงการ
3) เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนเปน
คนดี ฝกปฏิบตั ิจริงจนสามารถ
นําไปผลิตเพื่อใช ประกอบ
อาหารกลางวัน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย
1) นักเรียนในโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน
ในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรไี มนอยกวา
100 คน
2) ผูปกครองและครูใน
โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนไมนอยกวา
100 คน

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
700,000 วิทยาลัย
เกษตรและ
เทคโนโลยี
กาญจนบุรี
งบประมาณ

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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ใหบริการดานวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อพัฒนาผูเรียนและ
ชุมชนกิจกรรม อบรมวิชาชีพ
แกครูและนักเรียนในโรงเรียน
ตชด.ในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี

2

วิชาชีพระยะสั้นนักเรียน
โรงเรียน ตชด.ภาค 1 (ศนอ)
ในพระราชดําริ

3 บริการฝกอบรมและพัฒนา

ชื่อโครงการ

ที่

กลุมเปาหมาย
นักเรียนโรงเรียน ตชด.
ทุกคน
พื้นที่เปาหมาย
โรงเรียน ตชด.ทุกโรงเรียน

เปาหมายโครงการ

นักเรียนในโรงเรียน
ตชด.ผานการอบรม
และสามารถนําความรูที่
ไดจากการอบรมไป
ปฏิบัติไดจริง

200,000 วิทยาลัย
เทคนิค
กาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
กลุมเปาหมาย
200,000 วิทยาลัย
1) เพื่อสนองนโยบายของ
1) ผูผานการฝกอบรม
เกษตรและ
สํานักงานคณะกรรมการการ นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ไดรับความรู เพิ่มเติม เพื่อ
ทั่วไปที่สนใจเขารวม
เทคโนโลยี
นําไปประกอบอาชีพผูผ าน
อาชีวศึกษา
โครงการ
กาญจนบุรี
2) เรื่องสนองนโยบายของ
การฝกอบรมมีทักษะ ใน
พื้นที่เปาหมาย
สํานักงานมาตรฐาน
การประกอบอาชีพใหม
1) โรงเรียนตํารวจตระเวน 2) ครูและนักศึกษามี
สถานศึกษา
ชายแดน จังหวัด
3) เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ทักษะในการในดานการ
กลุมเปาหมายใหมีความรูและ กาญจนบุรี
เปนวิทยากรการ
ทักษะในการประกอบอาชีพ 2) โรงเรียนในสังกัด
ฝกอบรมวิชาชีพ
4) เพื่อเพิ่มความรูและทักษะ สํานักงานคณะกรรมการ
3) ผูเขารวมโครงการผาน
ความชํานาญในการประกอบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การฝกอบรมมีความรูและ
หมูบาน ชุมชน ในจังหวัด
ธุรกิจตามรายอาชีพ
ทักษะในการประกอบ
5) เพื่อฝกอบรมวิชาชีพใหกับ กาญจนบุรี
อาชีพเพิ่มขึ้น
ประชาชนที่ไมมีงานทํา
4) ผูที่ผานการฝกอบรมมี
ผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมีงาน
ความรูและทักษะในการ
ทําและประชาชนที่มีแนวทาง
ดําเนินธุรกิจ
ประกอบอาชีพใหม
จํานวน 300 คน
วัตถุประสงค

ฝกอบรมใหความรูทางดาน
1) เพิ่มพูนความรู
วิชาชีพระยะสั้นใหกับนักเรียน ความสามารถของนักเรียน
โรงเรียน ตชด.
โรงเรียน ตชด.
2) สรางความเขาใจใหกับ
นักเรียนโรงเรียน ตชด.

1) ฝกอบรมวิชาชีพใหกับ
ประชาชนที่ไมมีงานทํา
2) ผูสําเร็จการศึกษาที่ยังไมมี
งานทํา
3) ประชาชนที่สนใจแนวทาง
ประกอบอาชีพใหม

กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน

ตารางรายละเอียดโครงการตามปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
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กิจกรรม

ฝกอบรมใหกับกลุมเปาหมาย
ตามความตองการของพื้นที่
บริเวณชายแดน ตลอดจน
พื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานทําอยางยั่งยืน
ที่สอดคลองกับศักยภาพของ
ผูเรียน ความตองการและ
ศักยภาพของแตละพื้นที่

ชื่อโครงการ

พัฒนาศักยภาพกําลังคนดาน
อาชีพบริเวณชายแดน

ศูนยฝกอาชีพชุมชน

ที่

4

5

1) เพื่อจัดการศึกษาอาชีพและ
การมีงานทําอยางยั่งยืนบน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจ
สรางสรรค
2) เพื่อพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนใหมีผลผลิตเพิม่ ขึ้น
มีรายได และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1) เพื่อสงเสริมและพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษาใหมคี วามรู
ทักษะ ภาษาและวิชาชีพ มี
ความสามารถในการแขงขัน การ
สรางนวัตกรรม และการเปน
ผูประกอบการรุนใหม
2) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลีย่ น
ครู นักเรียน นักศึกษา พัฒนา
ทักษะทางวิชาชีพ และฝกอบรม
การฝกประสบการณวิชาชีพ
รวมกับภาคอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย ประชาชน
ตามพื้นที่ชายแดนและ
ประชาชนทั่วไป
พื้นที่เปาหมาย
1) พื้นที่บริเวณชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี
2) โรงเรียน ตชด.
3) พื้นที่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
4) ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัด
กาญจนบุรี "สามสงฆทรง
พระคุณ

เปาหมายโครงการ

1) มีผเู ขารวมกิจกรรม
ตามเปาหมาย
จํานวน 600 คน
2) รอยละ 80 ผูเขารวม
กิจกรรม สามารถนํา
ความรูไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได
3) รอยละ 80 ของ
ผูรับบริการมีความพึง
พอใจในการเขารวม
กิจกรรม

656,000

ศูนยฝก
วิชาชีพจังหวัด
กาญจนบุรี
"สามสงฆทรง
พระคุณ"

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
กลุมเปาหมาย
ระดับความพึงพอใจของ
200,000 วิทยาลัย
ครู เจาหนาที่ นักเรียน
สถานประกอบการและ
อาชีวศึกษา
นักศึกษา
หนวยงานในพื้นที่เขต
กาญจนบุรี
พื้นที่เปาหมาย
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หนวยงานในพื้นที่เขตพัฒนา และชายแดน ในระดับ
เศรษฐกิจพิเศษและชายแดน ดีมาก

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
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1) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ
การเรียนการสอนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดกาญจนบุรี
2) เพื่อขยายโอกาสใหเยาวชนและบุคคล
ที่สนใจเขาถึงการอาชีพศึกษาที่มี
มาตรฐาน ไดรับการพัฒนาทักษา
ทางวิชาการที่สามารถเทียบเคียง
มาตรฐานวิชาชีพของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
3) เพื่อสงเสริมการจัดการอาชีวศึกษา
และฝกอบรมวิชาชีพที่สอดคลองกับ
ความตองการของผูประกอบการในพื้นที่
บริเวณรอยตอระหวางประเทศและ
ประเทศเพื่อนบาน ตลอดจนพื้นที่ภูมิ
ภคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

จัดการอบรมสัมมนาหลักสูตร
จํานวน 2 หลักสูตร 2 วัน
( 12 ชม./ หลักสูตร)
ตามความตองการ
ของกลุมเปาหมาย

ยกระดับการจัดการ
อาชีวศึกษาเพื่อเปนศูนยกลาง
ดานอาชีพของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563

7

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมี่ทักษะชีวิต
มีความรูความสามารถในการ
บริหารจัดการชีวิตของตนเอง
ใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งสามารถใชเวลาวางให
เปนประโยชนตอตนเอง
ครอบครัว และชุมชน

กิจกรรม

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต
ชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย ที่
สอดคลองกับความตองการ
จําเปนของของแตละบุคคล

ชื่อโครงการ

6

ที่
1) มีผูเขารวมกิจกรรมตาม
เปาหมาย จํานวน 820 คน
2) รอยละ 80 ผูเขารวมกิจกรรม
สามารถนําความรูไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได
3) รอยละ 80 ของผูรับบริการมี
ความพึงพอใจในการเขารวม
กิจกรรม

รอยละ 80 ของผูผาน
การฝกอาชีพดาน
วิชาชีพ สามารถนํา
ความรูไปปรับใชใน
ครัวเรือน ลดคาใชจาย
หรือประกอบอาชีพหรือ
สรางอาชีพใหตนเอง
หรือครอบครัวได

กลุมเปาหมาย
ครู นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน และผูวางงานใน
พื้นที่บริเวณรอยตอพื้นที่
ชายแดน
พื้นที่เปาหมาย
บริเวณพื้นที่ชายแดนใน
จังหวัดกาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
คาเปาหมาย

กลุมเปาหมาย
ประชาชนตามพื้นที่ชายแดน
และประชาชนทั่วไป
พื้นที่เปาหมาย
1) พื้นที่บริเวณชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรี
2) โรงเรียน ตชด.
3) ศูนยฝกวิชาชีพจังหวัด
กาญจนบุรี "สามสงฆทรงพระคุณ"

เปาหมายโครงการ

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน

ศูนยฝก
วิชาชีพจังหวัด
กาญจนบุรี
"สามสงฆทรง
พระคุณ"

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

50,000 วิทยาลัย
การอาชีพ
กาญจนบุรี

69,000

งบประมาณ
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จัดการศึกษาตอเนื่อง
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อสรางกิจกรรมการ
(กิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ) สงเสริมการรูหนังสือ
เรียนรูและฝกทักษะการใช
ภาษาไทย
2) เพื่อจัดการเรียนการสอน
ใหกับประชาชนกลุม
เปาหมายผูไมรูหนังสือไดมี
ความรู อานออก เขียนได
3) เพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณ
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนผูไ มรูหนังสือ

9

3) เพื่อจัดหาสื่อและอุปกรณ
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนผูไ มรูหนังสือ

2) เพื่อจัดการเรียนการสอน
ใหกับประชาชนกลุม
เปาหมายผูไมรูหนังสือไดมี
ความรู อานออก เขียนได

สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อสรางกิจกรรมการ
ชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)
เรียนรูและฝกทักษะการใช
ตามหลักสูตรผูไ มรูหนังสือ
ภาษาไทย

จัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขต
ภูเขา (ศศช.)

วัตถุประสงค

8

กิจกรรม

ชื่อโครงการ

ที่

กลุมเปาหมาย
ประชาชนกลุมชาติพันธุที่ไม
รูหนังสือ 1,766 คน
พื้นที่เปาหมาย
กศน.อําเภอ
13 แหง

กลุมเปาหมาย
ผูไมรูหนังสือ
จํานวน 614 คน
พื้นที่เปาหมาย
อําเภอไทรโยค อําเภอ
ทองผาภูมิ อําเภอสังขละบุรี
และอําเภอศรีสวัสดิ์

เปาหมายโครงการ

1) ประชาชน
กลุมเปาหมาย
รอยละ 80
ไดเรียนรูต ามหลักสูตร
ผูไมรูหนังสือ
2) ประชาชน
กลุมเปาหมาย
รอยละ 60 สามารถ
อานออก เขียนได
และจบหลักสูตร
ตามเกณฑ

971,300 สํานักงาน
กศน.
จังหวัด
กาญจนบุรี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
76,750 สํานักงาน
1) ประชาชน
กศน.
กลุมเปาหมายรอยละ
จังหวัด
80 ไดเรียนรูตาม
กาญจนบุรี
หลักสูตรผูไมรูหนังสือ
2) ประชาชน
กลุมเปาหมายรอยละ
60 สามารถอานออก
เขียนไดและจบหลักสูตร
ตามเกณฑการจบ
หลักสูตร

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
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ชื่อโครงการ

พัฒนาคุณภาพการเรียนรูดา น
การอานออกเขียนได :
โครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่
เขตรักษาพันธุสตั วปาและ
อุทยานแหงชาติ

ที่

10

1) ประชุ ม เพื่ อ วางแผน และ
จั ด ทํ า หลั ก สู ต รการฝ ก อบรม
ร ว มกั บ ครู ผู ส อนในชุ ม ชน
ทองถิ่น
2) การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
พั ฒ นาความสามารถในการ
อานออกเขียนได
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยใน
ชีวิตประจําวัน
4) กิจกรรมสรุป วิเคราะห
ประเมินผล และเผยแพรผล
การดําเนินงาน

กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมายโครงการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ /
หนวยงานที่
งบประมาณ
คาเปาหมาย
รับผิดชอบ
เพื่อยกระดับคุณภาพการอาน 1) ประชาชนในพื้นทีต่ ําบล 1) ประชาชนในพื้นที่
255,000 มหาวิทยาลัย
ออกเขียนไดใหกับนักเรียนใน ไลโวมีความสามารถในการ ตําบลไลโว
ราชภัฏ
มีความสามารถในการ
พื้นที่ตําบลไลโว อําเภอสังขละ สื่อสารภาษาไทย
กาญจนบุรี
สื่อสารภาษาไทย
บุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ในชีวิตประจําวันได
2) นักเรียนในพื้นที่ตําบลไล ในชีวิตประจําวันได
โวมีความสามารถในการอาน 2) นักเรียนในพื้นที่
ตําบลไลโว
ออกเขียนได สงผลให
มีความสามารถในการ
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษา อานออกเขียนได สงผล
ใหนักเรียนมีคะแนน
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน
เฉลี่ยผลการทดสอบ
(O-NET) มากขึ้น
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน
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เอกสารลําดับที่ 3/2563
กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

