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การเรียนการสอนของประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่หลายประการ อันได้แก่ 
ยังไม่มีการบูรณาการระหว่างองค์กรที่มีหน้าที่ต่างๆ ในระบบการศึกษา 
ขาดกลไกการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และยังไม่มีการน านวัตกรรมการ 

เรียนรู้ไปขยายผลทั้งระบบการศึกษา จึงเห็นสมควรให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Sandbox) 

ยุทธศาสตร์พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า โดยให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คิดค้น
และพัฒนาด้านนวัตกรรมการศึกษา และด าเนินการน านวัตกรรมนั้นไปใช้ในสถานศึกษาในพื้นที่ โดยมีอิสระใน
การจัดท าหลักสูตร พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ เน้นการเปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร  
สื่อการเรียนการสอน  การประเมินการเรียนรู้  การประเมินสถานศึกษา  บุคลากรและการเงิน เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 บทน า บริบทที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรี 
  ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้กับหน่วยงานการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ
และมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ความเป็นมา 

 ในทิศทางการปฏิรูปประเทศที่มุ่งหวังการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนเป็น Smart Citizen ตระหนักรู้ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก มีความรับผิดชอบต่อสังคมและบ้านเมือง จึงจ าเป็นจะต้องมีการปรับ
รูปแบบการจัดการศึกษาในประเทศไทย  จากการเป็นศูนย์กลางสั่งการจากส่วนกลางเป็นการกระจายความ
รับผิดชอบและมีความตระหนักว่าการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคน  โครงการพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา 
Education Sandbox มีเป้าหมายคือการสร้างพ้ืนที่น าร่องการจัดการศึกษาเป็นหนึ่งในกระบวนการปฏิรูป
การศึกษาท่ีสามารถสร้างการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ โดยขอยกเว้นให้ไม่ต้องอิง
กับมาตรฐานและระเบียบด้านการศึกษาส่วนกลาง เป็นโครงการที่สอดคล้องตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580 แผนงานที่ (11) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยมีเป้าหมาย คือ คนไทยทุกช่วงวัยมี
คุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และแผนงานที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
โดยมีเป้าหมาย คือ 1) คนไทยมีการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถแก้ไขปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 

การปฏิรูปการศึกษามีความพยายามอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มี พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แต่ไม่ประสบผลส าเร็จมากเท่าที่ควร ระบบโครงสร้างการรวมศูนย์นโยบายจากส่วนกลางลงสู่
ข้างล่าง ระเบียบกฎเกณฑ์ กฎกระทรวง ยังยึดโครงสร้างระบบการศึกษาที่ล่าช้าติดกรอบ องค์กรไม่ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงยุคศตวรรษท่ี 21 นวัตกรรมการศึกษา จนมีผลต่อทรัพยากรมนุษย์ในด้านคุณภาพ 
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การศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ในทุกสาขาวิชา การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นท าได้ยากยิ่ง เพราะทักษะการอ่าน 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไม่ดีเท่าที่ควร และอ่ืน ๆ แม้จะมีความต้องการความจ าเป็น กระแสการ
เคลื่อนไหวต่อปัญหา วิกฤตการณ์ของประเทศทุกครั้ง มักลงเอยที่ต้องปฏิรูปการศึกษาโดยเร่งด่ วน แต่
สุดท้ายก็เหมือนเดิม ย่ าอยู่กับที่ การศึกษาไทยยากยิง่จะท าให้ดียิ่งขึ้นได้ 

ในปีพุทธศักราช 2562 ได้มี พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเกิดขึ้น เพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอยู่และท างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีความแตกต่างอย่าง
หลากหลายได้ มีความรู้เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน 
และให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างแท้จริง จึงก าหนดให้มีพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปฏิรูปการบริหารการจัดการศึกษาขึ้น เพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
การศึกษา อันเป็นการน าร่องให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพและนวัตกรรม (Sandbox) ของแต่ละจังหวัด ที่ด าเนินการได้ด้วยตนเอง มีอิสระตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง โรงเรียนเป็นนิติบุคคล มีระบบงานประเมินที่แตกต่าง เกิดกลไกขับเคลื่อนจากความร่วมมือของทุก
ฝ่าย ครูกลับมาท าหน้าที่ของตนเอง เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ชุมชนเป็นฐานอ่ืนๆ เป็นการกระจาย
อ านาจแบบมีส่วนร่วมและรับผิดชอบโครงสร้างสู่ เด็ก ครู โรงเรียน ชุมชน เป็นห้องเรียนแบบเปิด เกิด
นวัตกรรมอีกมากมาย สุดท้าย ผลการด าเนินการในเวลา 1 ปี 6 เดือนของจังหวัดกาญจนบุรี ได้สร้าง
บทเรียนส าคัญโดยก้าวย่างการปฏิรูปการศึกษาด้วยก้าวเล็ก ๆ ที่มั่นคง ดูยั่งยืน เป็นทางเลือก ทางออกได้
อย่างกล้าหาญ น่าชื่นชม 
 
วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 1. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้เรียน รวมทั้งด าเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในที่นี้
หมายถึงสมรรถนะของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) ที่เป็น
พ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยยุคใหม่ 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
 3. กระจายอ านาจและให้อิสระแก่พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
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แนวทางการด าเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
 1. การด าเนินงานภายในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จะมีการพัฒนานวัตกรรม 2 ประเภท คือ 

   1.1 นวัตกรรมเชิงนโยบาย เป็นการปรับปรุงนโยบาย กฎระเบียบให้คล่องตัว ข้อเสนอเพ่ือการ
ปรับปรุงได้มาจาก การปรึกษาหารือและรับฟังปัญหาจากสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งการศึกษากฎระเบียบและแนวทางการบริหารของสถานศึกษาคุณภาพสูง 
    1.2 นวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารในสถานศึกษา เป็นการด าเนินการของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในสถานศึกษาน าร่องที่เข้าร่วมอยู่ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ทั้งการจัดการหลักสูตรรูปแบบใหม่ 
วิธีการสอน วิธีการบริหาร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยพิจารณาเลือกต่อยอดแนวปฏิบัติที่ผ่านการ
ใช้จริงและพบว่ามีผลลัพธ์ที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

   การพัฒนานวัตกรรมทั้งสองประเภทจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญหน่วย 
งานวิจัย และองค์กรต่าง ๆ  ซึ่งปัจจุบันองค์กรที่ท างานด้านการศึกษาได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ภาคีเพ่ือพัฒนา
การศึกษาไทย (TEP-Thailand Education Partnership)” ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาซึ่ง
รวมถึงการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมด้วย  

   การขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืน จะมีการประเมินผลลัพธ์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาถอดบทเรียนและ
น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี  ทั้ งด้านการสอน การบริหาร และนโยบาย สู่สถานศึกษา ในพ้ืนที่ อ่ืน 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารสู่สาธารณะ นอกจากนี้อาจเสนอจัดตั้งพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ในพ้ืนที่อ่ืนในกรณีพ้ืนที่น าร่องมีผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดี  
 

 โครงสร้างการด าเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย 
คณะกรรมการจ านวน 2 ชุด ได้แก่  
 1. คณะกรรมการนโยบาย มีบทบาทในการวางกรอบการพัฒนา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ก ากับ ประเมินผล และน าข้อเสนอแนะไปขยายผลระดับประเทศ (National Policymaker and Planner) 
ส าหรับระยะแรกของการด าเนินการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา มาคณะหนึ่งก่อนเพ่ือท าหน้าที่ 3 ประการ คือ 1) ขับเคลื่อนการจัดตั้ง
และบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 2) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
โดยประสานความร่วมมือของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3) เสนอแนะให้เกิดการแก้ไขกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. คณะกรรมการขับเคลื่อน เป็นคณะกรรมการระดับพ้ืนที่ มีบทบาทในการก าหนดนโยบายและ
ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ในพ้ืนที่ให้คล่องตัว เพ่ือให้สามารถสนับสนุนและแก้ปัญหาในการขยายผล
นวัตกรรมในพ้ืนที่ รวมทั้งการก ากับดูแล (Local Facilitator and Regulator) ทั้งนี้ คณะกรรมการการ
ขับเคลื่อน จะท างานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้วางนโยบายและ
แผนการปฏิรูประดับจังหวัด (Local Policymaker and Planner) ขณะนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนในพ้ืนที่
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นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการและศึกษาธิการจังหวัดเป็น
เลขานุการมีผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนสถาน 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การผลิตและพัฒนาครู ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งบทบาทในอนาคตของกรรมการ
ขับเคลื่อน อาทิการปรับหลักสูตรแกนกลางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา แต่ต้องครอบคลุม
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง การจัดให้มี
การออกแบบการทดสอบผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จัดให้มีการประเมินผล 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง การรายงานผลการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต่อ
คณะกรรมการนโยบาย  
 ภายใต้แนวทางการด าเนินงานดังกล่าว สถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาในฐานะที่
เป็นผู้จัดการศึกษา (Operator) จะมีอิสระในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร 
สามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได้เอง โดยสอดคล้องกับหลักสูตรของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และ
สามารถท าแผนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงการพัฒนา นอกจากนั้น หากเห็นว่าโครงการ 
กิจกรรม หรือภารกิจใดที่อาจท าให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ให้เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเสนอข้อยกเว้นการด าเนินการโครงการ กิจกรรม
หรือภารกิจนั้นได้ หรือให้ด าเนินการโครงการ กิจกรรมหรือภารกิจที่คณะกรรมการขับเคลื่อนก าหนด 
แล้วแต่กรณี  
 
การก ากับติดตามประเมินผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 คณะกรรมการนโยบายจะจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดย
การประเมินผลจะค านึงถึงพัฒนาการของผลการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning outcome) เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายสามารถเสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิการน าแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษา
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
การเสนอแนะให้มีการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมิน 
 

      งบประมาณ 
 สถานศึกษาน าร่อง จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วยเงินอุดหนุนรายหัวและงบ
ด าเนินงาน เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ในลักษณะ block grant 
 

กฎหมายและกลไกการด าเนนิงานอ่ืน 
 การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จะมีกลไกการด าเนินงาน
อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 
 1. การก าหนดบทบัญญัติเรื่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ใหม่ และมีการออกพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นการเฉพาะซึ่งจะเป็นหลักประกันให้เกิด
เสถียรภาพการท างานของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และช่วยให้สามารถด าเนินงานโดยไม่ต้องกังวล
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อุปสรรคด้านกฎหมาย นอกจากนี้การออกพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ยังเป็นการส่งสัญญาณที่แสดงถึงความ
ตั้งใจของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา  
 2. คณะกรรมการขับเคลื่อนจะท างานร่วมกับกลไกการขับเคลื่อน การปฏิรูปและหน่วยงานต่างๆ 
ในพ้ืนที่ เช่น วางแผนพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนๆ ในพ้ืนที่  
 3. คณะกรรมการขับเคลื่อน จะเชิญชวนภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
เข้ามาร่วมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาน าร่อง 
 

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาน าร่อง 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาน าร่อง คือ พื้นที่พิเศษด้านการศึกษาที่เอ้ือให้คนในพ้ืนที่ทุกภาคส่วน 

รวมพลัง ร่วมจัดการศึกษาสร้างนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ ตอบโจทย์คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
และพ้ืนที่เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันและสร้างองค์ความรู้เพ่ือการขยายผลสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจุบัน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตัง้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาน าร่อง จ านวน 6 พ้ืนที่ใน 6 ภูมิภาค  
8 จังหวัด ดังนี้ 

1. พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  
2. พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง  
3. พ้ืนทีน่วัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล  
4. พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่  
5. พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
6. พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี  
7. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา  
8. พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส 

 

 ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (ภาคกลาง) มีนวัตกรรม
การศึกษาที่ส าคัญ เช่น การส่งเสริมทักษะอาชีพและการจัดการเรียนรู้แบบพหุศึกษา เป็นต้น 
การเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
มาตรา 27 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแห่งใดประสงค์จะเป็นสถานศึกษาน าร่อง ให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ขอความเห็นชอบ 
จากคระกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          2. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัด 
          3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส านักงานศึกษาเอกชนจังหวัด แล้วแต่
กรณี  เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการขับเคลื่อนก าหนด 
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ผลลัพธ์ที่คาดหวังของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 1. ผลลัพธ์ที่คาดหวังและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ดังนี้ 

    1.1 ผู้เรียน มีพัฒนาการในการเรียนรู้สูงขึ้น ทั้งด้านเจตคติ ทักษะ สมรรถนะและความรู้โดย 
วัดจากผลการประเมินสัมฤทธิผลของนักเรียน ทั้งในรูปแบบการสอบมาตรฐาน และประเมินสัมฤทธิผล 
ในรูปแบบอื่น ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนจะจัดให้มีการออกแบบพัฒนาขึ้นเพ่ือวัดพัฒนาการของผู้เรียน 
ในทุกมิต ิ

    1.2 ครูและผู้บริหารสถานศึกษา มีอิสระการสอนและการบริหารเพ่ิมข้ึน จากการลดภาระงานที่
ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนให้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยจะมีจ านวนเวลาในการท างานอ่ืนที่ไม่ใช่
การจัดการเรียนการสอนลดลง พร้อมทั้งได้รับการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงวิชาการโดยภาคีเครือข่ายและ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ท าให้นักเรียนและครูในพ้ืนที่สามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

    1.3 สังคม มีความเหลื่อมล้ าในการศึกษาลดลง ซึ่งน่าจะท าให้ช่องว่างทางโอกาสทางสังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวมลดลงไปด้วย จะเห็นได้จากระดับผลการเรียนที่ดีขึ้นของนักเรียน กลุ่มเรียนอ่อนและกลุ่ม
ยากจน รวมถึงจ านวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ลดลง อีกทั้งในอนาคตจะมี
บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและพร้อมที่จะช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่มากขึ้น นอกจากนี้ 
ผลพลอยได้ที่สะท้อนความส าเร็จของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั่นคือ ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมจัด
การศึกษามากขึ้น นักเรียนและผู้ปกครองมีความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) ในความสามารถของครูและผู้บริหาร
มากขึ้น 
 2. ผลลัพธ์ที่คาดหวังและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการศึกษาไทยในระยะยาว ดังนี้ 

    2.1 ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้สูงขึ้น จากนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เผยแพร่จากพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ  
     2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประโยชน์จากนวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร
สถานศึกษาที่เกิดขึ้นจากการที่สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สามารถน าไปใช้พัฒนาอย่างยั่งยืน 
และมีแนวทางปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จจ านวนมากเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษาของ
พ้ืนที่อ่ืนๆ นอกจากนั้น ยังได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมเชิงนโยบาย ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ 
คล่องตัว เพ่ือมุง่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างราบรื่นและเต็มศักยภาพของครูและผู้บริหาร 
     2.3 เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัดสามารถขยายผลนวัตกรรมการบริหารระดับเขตหรือจังหวัด
ที่ดีสู่พื้นที่อ่ืน โดยพิจารณาได้จากจ านวนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัดที่น านวัตกรรมการบริหาร
ไปใช้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
     2.4 กระทรวงศึกษาธิการและผู้ก าหนดนโยบายการศึกษาชาติ ได้รับข้อเสนอแนะทางนโยบาย
ในการจัดการศึกษาของประเทศจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิจัย และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็น
แนวนโยบายที่ได้ผลจริง ทั้งนี้ สามารถวัดความส าเร็จของการด าเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจาก
ข้อเสนอเชิงนโยบาย และกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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     2.5 สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ าในการศึกษาทุกมิติลดลง ซึ่งจะช่วยท าให้ช่องว่างทางโอกาสทาง
สังคมและเศรษฐกิจโดยรวมลดลง และประเทศไทยจะมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพร้อมช่วยพัฒนา
ประเทศมากข้ึน 

  กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ด้วยความ
พร้อมในการปฏิรูปการศึกษา มีกลไกขับเคลื่อนการศึกษาที่เข้มแข็ง และมีหน่วยงานภายนอกเข้าไปร่วม
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร รวมทั้งมีโอกาสประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน  สามารถ
ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่อ่ืนได้เป็นอย่างดี เพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีมีความแตกต่าง
กันมาก ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของประเทศไทยโดยรวม 

 
1. สภาพทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี 

1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลาง และอยู่บริเวณชายแดนทางดนตะวันตก

ของประเทศไทย ประมาณละติจูดที่ 14° เหนือ ลองจิจูด 99° ตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 19,483.148 
ตารางกิโลเมตร และมี อาณาเขตติดต่อบริเวณใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดตากจังหวัดอุทัยธานีและสาธารณรัฐ 
                                         แห่งสหภาพเมียนมาร ์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี 

          ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี 
   เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ 

 

ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 

“แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ าแคว แหล่งแร่น้ าตก” 
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พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า มีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบมีแม่น้ าส าคัญสองสายคือแม่น้ า      
แควใหญ่และแม่น้ าแควน้อยซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้ าแม่กลองที่บริเวณอ าเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วย ทิวเขาหุบเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ าพ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก
เป็นเทือกเขาแล้วค่อยๆลาดลงมาทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออกทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นป่าไม้
และภูเขาทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ยๆแต่
แห้งแล้งทิศตะวันออกเฉียงใต้และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ามีความอุดมสมบูรณ์แบ่ง
ออกได้เป็น 3 เขต 
  1. เขตภูเขาและที่สูงได้แก่ พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดมีเทือกเขาต่อเนื่องจาก
เทือกเขาถนนธงชัยถัดลงไปทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี  ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทอดยาวลงไปทางทิศใต้และถือว่าเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ า
ล าธารของจังหวัดบริเวณอ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอ าเภอไทรโยค 
  2. เขตที่ราบลูกฟูกได้แก่ พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดซึ่งลักษณะเป็น      
ที่ราบเชิงเขาสลับเนินเตี้ยๆบริเวณอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอห้วยกระเจา
และบางส่วนของอ าเภอพนมทวน 
  3. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ าได้แก่ พ้ืนที่ทางด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นที่ราบดินมีความอุดม
สมบูรณ์บริเวณ  อ าเภอท่าม่วง  อ าเภอท่ามะกา  อ าเภอเมืองกาญจนบุรีและบางส่วนของอ าเภอพนมทวน 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นป่าไม้ และภูเขา พ้ืนที่ทาง               
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ แต่แห้งแล้ง 
พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจาก
จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพท้องที่กว้างขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป บริเวณที่ราบ                      
จะมีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันตก ส่วนบริเวณที่เป็นป่าและภูเขา        
จะแตกต่างไป  คือในฤดูร้อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง         
เดือนตุลาคม   

1.4 เขตการปกครอง 
          จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครองเป็น 13 อ าเภอ 95 ต าบล 959 หมู่บ้าน อ าเภอ 13 

อ าเภอประกอบด้วย อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอ
ทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอพนมทวน  
อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอหนองปรือ  
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ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวดักาญจนบุร ีประจ าปี 2563 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 122 แห่ง ประกอบด้วย 
  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
  2. เทศบาลเมือง 2 แห่ง (เมืองกาญจนบุรีและท่าเรือพระแท่น) 
  3. เทศบาลต าบล 47 แห่ง 
  4. องคก์ารบริหารส่วนต าบล 72 แห่ง 

1.5 ประชากร  
      จ านวนประชากร 

   จังหวัดกาญจนบุรี มีจ านวน 13 อ าเภอ 95 ต าบล 959 หมู่บ้าน จ านวน 161,031 
ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น 885,112 คน เป็นชาย 445,113 คน หญิง 439,999 คน  

   จ านวนครัวเรือนจ าแนกตามอ าเภอ อ าเภอที่มีจ านวนครัวเรือน มากที่สุดคือ อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จ านวน 26,384 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.39 รองลงมาคืออ าเภอท่ามะกา จ านวน 25,794 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.02 ส่วนอ าเภอที่มีครัวเรือนน้อยที่สุดคือ อ าเภอศรีสวัสดิ์ จ านวน 4,895 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.04 

   จ านวนประชากรจ าแนกตามอ าเภอ อ าเภอที่มีจ านวนประชากร มากที่สุดคือ อ าเภอท่ามะกา 
จ านวน 85,487 คน คิดเป็นร้อยละ 17.66 รองลงมาคืออ าเภอท่าม่วง จ านวน 67,433 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.93  ส่วนอ าเภอท่ีมีประชากรน้อยที่สุดคือ อ าเภอสังขละบุรี จ านวน 12,918 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67 

  จ านวนประชากรจ าแนกตามศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรีนับถือศาสนาพุทธ  
จ านวน 482,006 คน คิดเป็นร้อยละ 99.59 รองลงมาคือศาสนาคริสต์ จ านวน 1,515 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.31  และศาสนาอิสลาม จ านวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 

 
 
1.6 ด้านการศึกษา 
การจัดการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561–2580) นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย 
และจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
สังกัดส่วนราชการอ่ืน รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสังกัด 
             และประเภทการศึกษา 

 

สังกัด 

จ านวนนักเรียน นักศกึษา/ประเภทการศึกษา 

ปริญญา 
รวมท้ังสิ้น 

(คน) 
สายสามัญ สายอาชีพ 

ก่อนประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  22,159 63,847 35,042 20,055 6,611 2,917 15 150,646 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  

17,533 52,309 28,339 13,635 160 - - 111,976 

1.2 ส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  

4,626 10,834 1,136 123 - - - 16,719 

1.3 ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.)  

- - - - 6,032 2,917 15 8,964 

1.4 ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาสัยจังหวัดกาญจนบรุี (กศน.)  

- 704 5,567 6,297 419 - - 12,987 

2. ส่วนราชการอื่น  1,962 4,612 1,268 471 - - 14,868 23,181 
2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) :  
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  

1,433 3,152 938 290 - - - 5,813 

2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) 
: กองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 13 (กก.ตชด.13) 

529 1,460 - - - - - 1,989 

2.3 ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พ.ศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม 

- - 15 59 - - - 184 

2.4 กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

- - 205 122 - - 14,868 15,195 

รวมท้ังสิ้น 24,121 68,459 36,310 20,526 6,611 2,917 14,883 172,827 
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ตารางที่ 2 แสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี  
             จ าแนกตามสังกัดและประเภทสายงาน 

 

สังกัด จ านวนบุคลากร/ประเภทสายงาน 

สาย
บริหาร 

สาย
ผู้สอน 

สาย
สนับสนุ

น 
รวมท้ังสิ้น 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  564 8,473 1,554 10,591 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  461 6,884 1,079 8,424 
1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  67 990 112 1,169 
1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  25 408 153 586 
1.4 ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ
ยาสัยจังหวัดกาญจนบรุี (กศน.)  

11 191 210 412 

2. ส่วนราชการอื่น  96 1,128 553 1,777 

2.1 กระทรวงมหาดไทย(มท.):กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  23 274 52 349 

2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : กองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 13 (กก.ตชด.13) 

14 123 - 137 

2.3 ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ (พ.ศ.) : ร.ร.พระปรยิัติธรรม 5 31 25 61 

2.4 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 54 700 476 1,230 

รวมท้ังสิ้น 660 9,601 2,107 12,368 
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1.7 การท่องเที่ยว 

  จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย”มี
ศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน และ
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
การท่องเที่ยวที่ครบครัน การเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้ระยะเวลาเพียง  1 – 3 ชั่วโมงเท่านั้นจาก
กรุงเทพมหานคร ทั้งทางรถยนต์  และรถไฟ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้ าตกเอราวัณ น้ าตกห้วยแม่ขมิ้นน้ าตกไทรโยคน้อย 
น้ าตกไทรโยคใหญ่ น้ าตกนางครวญ น้ าตกเกริงกระเวีย น้ าตกผาตาด ถ้ าธารลอด ถ้ าดาวดึงส์ ถ้ าพระธาตุ 
ถ้ าเสาหิน ถ้ าสวรรค์บันดาล น้ าพุร้อนหินดาด  เขาช้างเผือก 
  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามแม่น้ าแคว อุทยานประวัติศาสตร์  
เมืองสิงห์ สุสานทหารสัมพันธมิตร โบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถี โบราณสถานพงตึก อนุสรณ์สถาน 
ช่องเขาขาด 
  แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น สะพานอุตตมานุสรณ์ ด่านเจดีย์สามองค์  
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ ์ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านหนองขาว วัดถ้ าเสือ 
วัดถ้ าเขาน้อย  วัดทิพย์สุคนธาราม  หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดวังก์วิเวการาม หมู่บ้านไทย
ทรงด าและวัฒนธรรมชาวมอญ อ าเภอสังขละบุรี 
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1.8  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 
          เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ  
เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่ การเศรษฐกิจของ
ประเทศ รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท เช่น เขตการค้าเสรีเขตอุตสาหกรรมเสรี  เขต
ปลอดภาษี  เขตการค้าชายแดนเสรี  และเขตพัฒนาการส่งออก (แปรรูป)ซึ่ ง ในปี  พ.ศ.  2558 
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ได้ก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

ระยะที่ 1 ก าหนดไว้ 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดตาก 14 ต าบลใน 3 อ าเภอ 2) จังหวัด 
มุกดาหาร 11 ต าบลใน 3 อ าเภอ 3) จังหวัดสระแก้ว4 ต าบลใน 2 อ าเภอ4) จังหวัดตราด3 ต าบลในอ าเภอ
คลองใหญ่  5) จังหวัดสงขลา 4 ต าบล ในอ าเภอสะเดา และระยะที่ 2 ก าหนดไว้  5 จังหวัด ได้แก่ 1) 
จังหวัดเชียงราย  21  ต าบล ใน 3 อ าเภอ  2) จังหวัดหนองคาย 13 ต าบล ใน 2 อ าเภอ3) จังหวัดนครพนม 
13 ต าบล ใน 2 อ าเภอ 4) จังหวัดนราธิวาส  5 ต าบล ใน 5 อ าเภอและ 5) จังหวัดกาญจนบุรี 2 ต าบล 
ได้แก่ ต าบลบ้านเก่าและต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการดึงดูดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลด
ความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง โดยใช้กลยุทธ์ส าคัญ  4  
ประการ ได้แก่ 
  1. สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 

2. สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  
3. สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเนื่อง และ 

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

อย่างไรก็ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้าน 
อ่ืนๆ ควบคู่กันไป อาทิ การพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทางราง มีการปรับปรุง
ระบบศุลกากร มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค อีกท้ังการบริหารจัดการภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่าง
ยั่งยืนได้นั้น คือ การพัฒนาคน โดยการให้ศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างท่ัวถึง
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

ศักยภาพและโอกาส 

สามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยที่ตั้งซึ่งอยู่บนแนวเชื่อมโยงระหว่างเขต 

เศรษฐกิจพิเศษทวาย (เมียนมาร์) พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard)ดังนั้น จึง
สามารถขนส่งสินค้าออกทางทะเลได้ทั้งทางท่าเรือทวายไปสู่ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียตะวันออกกลาง
และยุโรปและท่าเรือแหลมฉบังไปสู่ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิคมีแผนที่จะก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
เชื่อมโยงระหว่างบางใหญ่(นนทบุรี) พ้ืนที่ชายแดนกาญจนบุรีเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีกับกรุงเทพฯและปริมณฑลนอกจากนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรอาหารและ
เครื่องดื่มเคมีภัณฑ์และยานยนต์ที่มีในพ้ืนที่มีโอกาสที่จะพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าโดยอาศัยความได้เปรียบ
ของประตูทางออกทางทะเลทั้งสองฝั่งมหาสมุทรและแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
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กิจกรรมที่มีศักยภาพ 

นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับทวายอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นอุตสาหกรรมสนับสนุน 
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและอุตสาหกรรมพลาสติก 

จากการประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ปีงบประมาณ 2562 
ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จงัหวัดกาญจนบุรี  โดยมี
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม รับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้เข้ารับการประชุม 
จ านวน 500 คนประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ตัวแทนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  จึงน าความคิดเห็นจากที่ประชุมมาจัดท าแผนยุทธศาสตร์พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนด
แผนงานเป็นระยะตามช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่น พร้อมทั้งให้มีการทบทวนปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 จากการด าเนินงานขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีมาระยะหนึ่ง  พบว่า 
มีปัญหาและอุปสรรค  การบริหารงานขาดความชัดเจน   ในด้านบทบาทหน้าที่   และไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดให้มีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 100 คน ซึ่งประกอบด้วย ภาคส่วนต่างๆ 
ทั้งภาคราชการและภาคีเครือข่ายประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ผู้บริหารโรงเรียนน าร่อง 
ผู้ประกอบการในชุมชน และคณะกรรมการด าเนินงาน โดยทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมาร่วมกัน 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษา ที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม มีองค์ความรู้และทักษะในการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาต่อไป 
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้้า
ทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรีขึ้น เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการทดลองกระจายอ้านาจ
จากส่วนกลางไปยังจังหวัดโดยมีเป้าหมาย 4 ประการ โดยใช้กรอบแนวคิดในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้  

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)  
4. แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) 
6. พระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พุทธศักราช 2562 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20  ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือ
เป็นกรอบการก้าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกก้าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วสิัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี)  และยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว      
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น้าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบ
สนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็น 
 

      
         
 



 

                              ยุทธศาสตร์ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี                          20 
                  
       
 

ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ 
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

1. ด้านความม่ันคง 
  (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ้านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก้าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  (7) การปรับกระบวนการท้างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
  (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด้ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน  
  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท้าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2) วางระบบบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ  
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ 

พฤติกรรมที่พึงประสงค ์ 
     1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด้ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
     1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค้านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
     1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ  
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     1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
     1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
     2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  
     2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง  
     2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
     3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
     3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
     4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
    4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล  
และยั่งยืน  
     4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
     4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
     4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
  4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 
และย่ังยืน  
     5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ้ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก 
ของชาติ  
     5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคาม ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
     5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
 



 

                              ยุทธศาสตร์ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี                          23 
                  
       
 

     5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล  
     5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้ม ี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
     6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ  
     6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
     6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
     7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  
     7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
     7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
    7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน  
     7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
     7.6 การพัฒนาระบบน้้าประปา  
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
     8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
และเชิงสังคม  
     8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)  
     8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ  
     9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
    9.2 การพัฒนาเมือง  
     9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
     10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมือ อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ืออ้านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
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     10.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน
ที่โดดเด่นในภูมิภาค  
     10.3 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของ
ผู้ประกอบการไทย  
     10.4 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
     10.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ  
     10.6 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
     10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์เพ่ือเป็นทางเลือกในการด้าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างไทยและมหาอานาจต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  

10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
 
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก้าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้ รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก้าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4) เพ่ือน้าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้้ า
ภายในประเทศลดลง  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  
 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
53 ตัวชี้วัด 
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 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก้าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย 
วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2564)  

สาระส้าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จาก
บริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค อาเซียนและสังคมโลก 
อ้านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส้าคัญที่เก่ียวข้องกับการศึกษาของประเทศ ความ
เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 กับทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้าน
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่ส้าคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการโดยการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถก้าหนดเป็น
สาระส้าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งได้แก่ 
เป้าหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 

1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ  

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ  
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต    

2. ก้าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ     
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน     
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต      
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม  

จากทุกภาคส่วน  
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2. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก        
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน จากการทดสอบระดับชาติ  
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  

5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  

6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ 

อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาที่ท้างานให้  
7. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท้า หรือ  

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่ และ 

ตีพิมพ์  
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น้าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน 

ท้องถิ่น  
10. จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี 
11. ร้อยละของก้าลังแรงงานที่ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 – 17ป ี
13. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
14. จ้านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

3. วิสัยทัศน์      
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม”       
“ผู้ เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจาก 

กระทรวงศึกษาธิการ    
“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 

แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
“มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการด้ารงชีวิต       
“มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคีปรองดอง    
“สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

4. พันธกิจ      
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประเภทสู่สากล      
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม      
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 
 



 

                              ยุทธศาสตร์ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี                          27 
                  
       
 

5. ยุทธศาสตร์      
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล         
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา         
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก้าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของการพัฒนาประเทศ         
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

ตลอดชีวิต         
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา       
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด  

การศึกษา     
6. ผลผลิต ผลลัพธ์  ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์     

6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ 

ประเมินผล    

ผลผลิต  ผลลัพธ์          
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ้าและน้าสิ่งที่จ้าไปฝึกคิดวิเคราะห์  

คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการท้างานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้อง
กับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส้าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับ
การศึกษาที่มี คุณภาพมาตรฐาน มีจิตส้านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง
สามารถอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
 

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์       
1. รอ้ยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด  

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์   
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทาง  

การเรียนสูงขึ้น   
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  

4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 

กลยุทธ์   
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา  

ผู้เรียนในรูปแบบทีห่ลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 

การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก    
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต     

สื่อการเรียนการสอน ต้าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต้าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
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4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ 
กระบวนการ จัดการเรียนการสอน   

5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ      
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา       
ผลผลิต  ผลลัพธ์        
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครู  

ครบตามเกณฑ์ มีครูประจ้าชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะ
ตาม มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญ  ก้าลังใจที่ดีในการปฏิบัติ
หน้าที่       

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์       
1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด   
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 

ที่ก้าหนด   
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ    
4. จ้านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา  

คุณภาพชีวิตที่ดี   
5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหาร  

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์   
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา    
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจ้าการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอน  

คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน     
4. สร้างขวัญก้าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี     

ประสิทธิภาพ 
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6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความ 

ต้องการของการพัฒนาประเทศ      
ผลผลิต  ผลลัพธ์      
มีการผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มี 

คุณภาพ เพ่ิมจ้านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตาม
ความถนัดและ ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน้า ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณิชย์ การใหก้าร รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค        

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์         
1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ  

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  

3. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท้า หรือ  
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่และ 

ตีพิมพ์ 

5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น้าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน  
ท้องถิ่น  

6. จ้านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก้าลังคนกับองค์กร  หน่วยงานทั้งในและ  
ต่างประเทศ    

7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี 
8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา     

ถึงปริญญาตรี   
9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับ     

การพัฒนาเพิ่มข้ึน      
กลยุทธ์   
1. เร่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนสาขาท่ีจ้าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล    
2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก้าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ   
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ  

ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ     
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก้าลังคน โดยสร้างเครือข่าย     

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ   
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง   
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6.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต     
ผลผลิต   ผลลัพธ์          
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการ  

ศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ 
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้     

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์       
1. จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี  
2. ร้อยละของก้าลังแรงงานที่ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 

3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15 – 17 ปี 
4. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ บริการ 

ทางการศึกษา  
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน้าความรู้ไปใช้ ใน 

การประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้   
6. จ้านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน    
กลยุทธ์   
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน     

ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ      
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ  

ความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย    
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล                     

เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง     
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ       

มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง       
6.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา    
ผลผลิต   ผลลัพธ์       
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง 

ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  มีองค์ความรู้
เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวม
สื่อการเรียน การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน    
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ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์       
1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT,  

DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น     
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่้ากว่า 30 Mbps   

3. จ้านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย  เป็นปัจจุบัน   
กลยุทธ์   
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

และไมซ้้่าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   
2. พัฒนากระบวนการจัดท้าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ    

การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ  ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ 
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน    

3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน  
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ  ประเภทการศึกษา น้ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบ   

4. จัดหาอุปกรณ์ ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

6.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
ในการจัดการศึกษา     

   ผลผลิต  ผลลัพธ์          
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความโปร่งใส  

และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ
กระจายอ้านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุน
ทรพัยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียน 

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพ 

ในท้องถิ่นได้      
ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์     
1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 

2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ  

พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท้าหรือน้าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้   
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น 

4. จ้านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ 

หน่วยงาน  
6. จ้านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย  
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กลยุทธ์   
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น  

ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาค  จังหวัด   
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ  การเงินให้มีประสิทธิภาพ   
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดความ 

เหลื่อมล้้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้    
4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง  

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา    
 
 

5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย  ความเป็น  
ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ   

6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนา  
เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก้ากับ    
 

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

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัด ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในจังหวัดให้มีศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญปัญหา จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ก้าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ดังนี้  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“สร้างคนดี มีคุณภาพ ด้ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข บนพื้นฐานความพอเพียงอย่าง 

ยั่งยืนและมั่นคง”  
พันธกิจ (Mission)  
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน อยู่ร่วมกันในสังคม 

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 

หลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมน้าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

3. จดัการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์รวม (Goal)           
1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลั ก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย      
2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานท้าสอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษของจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดน      
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3. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ      
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ      
5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล และ 

บูรณาการการท้างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ (Strategies)    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน      

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกความเป็นชาติไทย                         
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทักษะชีวิต และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 
                       

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน       
กลยุทธ์ที่ 2.1 การผลิต พัฒนาก้าลังคนเพื่อเพ่ิมทักษะอาชีพและการมีงานท้าที่สอดคล้อง                                          

กับความต้องการพัฒนาประเทศ                         
กลยุทธ์ที่ 2.2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและน้าผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
กลยุทธ์ที่ 3.1 เพ่ิมโอกาสและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา                         
กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร   
ยุทธศาสตร์ที่  4 เสริมสร้างคุณภาพชี วิตที่ เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง 

“Thailand 4.0”        
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม                         
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล      
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                         
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน    
เป้าประสงค์           
1.ประชากรมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         
2. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส้านึกความเป็นพลเมืองดี               
ตัวช้ีวัด         
1. ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรัก  

และการธ้ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น                      
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2. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ  เนตรนารี เพิ่มข้ึน           
3. ร้อยละของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชา  

ลูกเสือระดับต่าง ๆ ผ่านการประเมินทุกระดับ                            
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 

ค่านิยมหลัก 12 ประการ เพ่ิมข้ึน           
     5. ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จัดกิจกรรม 

สะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์                            
6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและ  

วัฒนธรรมการท้างานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส้าคัญของคนในสังคม        
        7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริ มการอยู่

ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น                                               
8. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน                   

ยาเสพติด          
9. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไข  

ปัญหายาเสพติด   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน           

เป้าประสงค์                            
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                            
2. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ      
ตัวช้ีวัด                            
1. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน้าความรู้  

ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน                  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ที่มี 

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน                            
3. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ 

การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน                            
4. ร้อยละขององค์ความรู้ของงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สื่อ เทคโนโลยีที่มีการ 

น้าไปใช้เพ่ืออ้างอิง และ/หรือต่อยอด เพ่ิมข้ึน   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     

เป้าประสงค์                             
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา       
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพผู้เรียน         
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ตัวช้ีวัด       
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตร       
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET,   

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

ทุกรายวิชาทุกระดับไม่ต่้ากว่าร้อยละ 40       
4. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดลดลง  
5. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการ 

เรียนรู้ 
  6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ       

7. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีน้้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  
มาตรฐาน        

8. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ได้คุณภาพและมาตรฐาน       

9. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ      
10. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรม  

การศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย       
11. อัตราการออกกลางคันลดลง       
12. ร้อยละของก้าลังแรงงานที่ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป            
13. ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความจ้าเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ       
14. สัดส่วนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสายสามัญต่ออาชีวศึกษา 

เพ่ิมข้ึน            
15. ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย ระบบ  

DLIT, DLTV, ETV       
16. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงขั้นต่้า 30 Mbps 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “ประเทศไทย 4.0”                     
เป้าประสงค์                 
1. ผู้เรียนมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิตและด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง                     
ตัวช้ีวัด                             
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                           
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการ 

เรียนรู้ส้าหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม         
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3. ร้อยละของสถานศึกษา สถาบันการศึกษา ที่จัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต และด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล          
เป้าประสงค์                      
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา      
     ตัวช้ีวัด                  

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กที่บริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยของสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. จ้านวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ 

เพ่ิมข้ึน 
6. จ้านวนหน่วยงานภายงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ  การพัฒนา 

ทักษะอาชีพระยะสั้นเพ่ิมข้ึน  
7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการนิเทศด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและต่อเนื่อง 

สม่้าเสมอ  
8. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการด้าเนินงานของ 

หน่วยงาน  
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการการศึกษาของ 

สถานศึกษาสูงขึ้น  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน 

เป้าประสงค์       
ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด    
ตัวช้ีวัด                           
1. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 

(ภาษาพม่า และภาษาจีน) ได้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพสอดคล้องกับ 

ความต้องการในการพัฒนาจังหวัดสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
3.จ้านวนหลักสตูรท้องถิ่นท่ีพัฒนาขึ้นสอดคล้อง เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน ในเขต 

เศรษฐกิจพิเศษ                                                           
4. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (ICT) เพ่ือการ 

สื่อสารและการประกอบอาชีพอย่างรู้เท่าทัน      
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5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความส้าคัญของการพัฒนา  
ท้องถิ่นสู่พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและสามารถถ่ายทอดความรู้ ข่าวสารที่ถูกต้องให้ครอบครัวและชุมชนได้   

 
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พุทธศักราช 2562 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเพ่ิมคุณภาพ และประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอันเป็นรากฐานของการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอยู่และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนซึ่งมีความแตกต่าง
หลากหลายได้ มีความเท่าทันโลก มีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้
รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ลดความเลื่อมล้้าในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างแท้จริง จึงได้จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็น
พ้ืนที่ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษาขึ้นเพ่ือสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา เป็นการน้าร่อง
ในการกระจายอ้านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน้าร่อง ให้เ กิดการพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพลดความเลื่อมล้้ารวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและ
วิธีการปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม 
การศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็น
ระยะเวลา 7 ปี มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการ โดยให้การขยายเวลาบังคับใช้
พระราชบัญญัตินี้ ให้การกระท้าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้กระท้าได้เพียงครั้งหนึ่งไม่เกิน 7 ปี  
มีจ้านวน 51 มาตรา ใน 5 หมวด ประกอบด้วย 
  หมวด 1 การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  หมวด 2 คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  หมวด 3 การบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  หมวด 4 สถานศึกษาน้าร่อง 
  หมวด 5 การประเมินผล 

หมวด 1 การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
มาตรา 5 พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(1) คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ 

ศึกษาของผู้เรียนรวมทั้งเพ่ือด้าเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอื่น 
(2) ลดความเหลื่อมล้้าในการศึกษา 
(3) กระจายอ้านาจและให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาน้าร่องในพ้ืนที่ 

นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

(4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
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มาตรา 6 คณะรัฐมนตรีโดยค้าแนะน้าของคณะกรรมการนโยบายมีอ้านาจก้าหนดให้จังหวัดใด เป็น
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  การด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการนโยบายพิจารณาความเหมาะสมของการเป็นพื้นที่ 
นวัตกรรมการศึกษาโดยค้านึงถึงความพร้อมตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และโอกาสที่จะประสบ 
ความส้าเร็จอย่างยั่งยืน โดยอย่างน้อยจะต้องค้านึงถึงผลการด้าเนินการที่ผ่านมาของพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาอ่ืนที่มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว 

มาตรา 7 จังหวัดใดประสงค์จะเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คณะผู้เสนอโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อด้าเนินการตามมาตรา 6 โดย
แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ ภาคประชา
สังคมท่ีเกี่ยวข้อง และแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนั้นมีความพร้อมที่จะด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ ของพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

มาตรา 8 การเสนอให้จัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา 7 วรรคสอง ต้องกระท้าอย่าง
เปิดเผยและอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 (1) รายชื่อคณะผู้เสนอ 

(2) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน้าร่อง  
(3) องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน  
(4) แนวทางการด้าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5  
(5) แนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  

และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง  
(6) ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ความพร้อมในการจัดตั้งพ้ืนที่ 

นวัตกรรมการศึกษาอย่างรอบด้าน องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตาม (3) ในแต่ละพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา อาจมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ ความพร้อมและความจ้าเป็นของแต่ละพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา 

มาตรา 9 ในกรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายเห็นว่าจังหวัดใดมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา 
นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้้า คณะกรรมการนโยบายอาจให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
ส้ารวจความพร้อมของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง ใน
การด้าเนินการขอเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา 7 และมาตรา 8 ในกรณีที่มีความพร้อม ตาม
มาตรา 6 ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศให้จังหวัดนั้นเป็นพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมวด 2 คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
มาตรา 10 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรม 

การศึกษา” ประกอบด้วย 
(1) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ  
(3) กรรมการโดยต้าแหน่ง จ้านวนเจ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัล  
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เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้อ้านวยการส้านักงบประมาณ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ  
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การบริหาร การเงิน การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม การประเมินผล กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือด้านอื่นอันจะเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพใน  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 จ้านวนไม่เกิน 
แปดคน เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ้านวยการ 
 ส้านักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศก้าหนด 

มาตรา 11 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย  
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ  
(4) ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับความผิดที่ได้

กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
(5) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน 

เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท้าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ  
(6) ไม่เคยต้องค้าพิพากษาหรือค้าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ 

ร่้ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค้าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ้าคุกเพราะกระท้าความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 12 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด้ารงต้าแหน่ง
คราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด้ารงต้าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

เมื่อครบก้าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต้าแหน่งเพื่อด้าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา 13 นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระตามมาตรา 12 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ้นจาก
ต้าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 
(4) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที ่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อน

ความสามารถ 
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มาตรา 14 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต้าแหน่งก่อนครบวาระ ให้แต่งตั้งกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนต้าแหน่งที่ว่าง หรือในกรณีท่ีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต้าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งแทนต้าแหน่งที่ว่าง 
หรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น อยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
ได้แต่งตั้งไว้แล้ว เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนหรือเพ่ิมข้ึนก็ได้ และให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ 

มาตรา 15 คณะกรรมการนโยบายมีหน้าที่และอ้านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก้าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศในการด้าเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่นวัตกรรม 

การศึกษา  
(2) ให้ค้าแนะน้าแก่คณะรัฐมนตรีในการประกาศก้าหนดให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

รวมทั้งประกาศยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
(3) ก้าหนดนโยบาย และก้ากับดูแลการด้าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อน เพ่ือให้บรรลุ 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา 5  
(4) ก้าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการด้าเนินงานและการบริหารจัดการในพ้ืนที่นวัตกรรม 

การศึกษา  
(5) ก้าหนดแนวทางให้คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงแก้ไขการด้าเนินงานของหน่วยงานทาง

การศึกษาหรือสถานศึกษาน้าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
(6) ก้าหนดมาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่ 

นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษาน้าร่อง 
(7) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีให้มีการน้าแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

ไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของรัฐและของเอกชน  
(8) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ ค้าสั่งที่

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยน้าผลสัมฤทธิ์ในการด้าเนินงานของพ้ืนที่นวัตกรรม 
การศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว  

(9) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา ขยายเวลาใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 
(10) ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

น้าร่อง  
(11) ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน การเงิน 

 สิทธิประโยชน์ และการประเมินผลภายในสถานศึกษาน้าร่อง  
(12) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท้าการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการนโยบาย 

มอบหมาย  
(13) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
(14) หน้าที่และอ้านาจอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก้าหนดให้เป็นหน้าที่และ 

อ้านาจของคณะกรรมการนโยบาย 
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หลักเกณฑ์การประเมินผลการด้าเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตาม (4) 
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 

มาตรา 16 การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ของจ้านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

คณะกรรมการนโยบายต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง 
มาตรา 17 ให้ประธานกรรมการนโยบาย รองประธานกรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย และ

อนุกรรมการที่คณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามที่ คณะรัฐมนตรี
ก้าหนด 

มาตรา 18 ให้จัดตั้งส้านักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้าหน้าที่เก่ียวกับงานวิชาการและงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย รวมทั้งให้มี
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นหน่วยงานกลางในการด้าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานของพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา และรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบาย  

(2) จัดท้านโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศในการด้าเนินการส่งเสริมให้มีพ้ืนที่นวัตกรรม 
การศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย  

(3) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม 
การศึกษา  

(4) จัดท้ามาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรม 
การศึกษาและสถานศึกษาน้าร่องเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย  

(5) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
รวมทั้งน้าเสนอแนวทางการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต่อ
คณะกรรมการนโยบาย  

(6) ก้ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
(7) จัดท้ารายงานประจ้าปีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
(8) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอ้านาจของ 

ส้านักงานหรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
 หมวด 3 การบริหารพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

มาตรา 19 ในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม 
การศึกษา คณะหนึ่ง จ้านวนไม่เกินยี่สิบเอ็ดคน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ 
และกรรมการอ่ืนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย กรรมการโดยต้าแหน่งจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้แทน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน 
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การผลิตและพัฒนาครู ผู้แทนองค์กรเอกชน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็น
กรรมการและเลขานุการ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ จ้านวนคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการ
ได้มา วาระการด้ารงต้าแหน่งและการพ้นจากต้าแหน่งของกรรมการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามท่ี 
คณะกรรมการ นโยบายประกาศก้าหนดตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยให้
พิจารณาจากค้าขอจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา 7 และให้ค้านึงถึงความหลากหลายและการมี
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีประกาศให้จังหวัดใดเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว ให้ส้านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดของจังหวัดนั้น ด้าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการขับเคลื่อนตามวรรคหนึ่งเพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
นโยบายแต่งตั้ง 

มาตรา 20 เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนมีหน้าที่และอ้านาจ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ก้าหนดยุทธศาสตร์และแผนการด้าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
(2) ประสานให้หน่วยงานทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐและ 

เอกชน ด้าเนินการร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตร์และแผนการด้าเนินงาน 
ตาม (1) 

(3) ประสานให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการจัดท้าสื่อ 
การสอน จัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ พัฒนาบุคลากร จัดระบบการประเมินและวัดผลและการอ่ืนที่จ้าเป็น
ส้าหรับพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

(4) น้าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ไปปรับใช้
กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาน้าร่องให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

(5) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา  
น้าร่องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา  

(6) จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม 
การศึกษา 

(7) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และติดตามสถานศึกษาน้าร่องเพ่ือให้จัดการเรียน 
การสอนที่มีคุณภาพและเกิดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  

(8) เสริมสร้างและเตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในการ
เป็นสถานศึกษาน้าร่องหรือในการน้านวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษา  

(9) เพ่ิมขีดความสามารถให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือท้าการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาหรือน้านวัตกรรมการศึกษาไปใช้  

(10) จัดให้มีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้าร่อง  
(11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท้าการแทนหรือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อน 

มอบหมาย  



 

                              ยุทธศาสตร์ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี                          43 
                  
       
 

(12) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต่อ 
คณะกรรมการนโยบาย  

(13) หน้าที่และอ้านาจที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก้าหนดให้เป็นหน้าที่และอ้านาจของ 
คณะกรรมการขับเคลื่อน  

(14) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
มาตรา 21 ให้น้าความในมาตรา 12 วรรคสอง และมาตรา 14 มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต้าแหน่ง

ของกรรมการอ่ืน นอกจากกรรมการโดยต้าแหน่งในคณะกรรมการขับเคลื่อนโดยอนุโลม มาตรา 22 ให้ 
น้าความในมาตรา 16 มาใช้บังคับการประชุมของคณะกรรมการขับเคลื่อน โดยอนุโลม มาตรา 23 ให้
ประธานกรรมการขับเคลื่อนกรรมการขับเคลื่อนและอนุกรรมการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนแต่งตั้ง ได้รับ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

มาตรา 24 ให้ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาท้าหน้าที่รับผิดชอบ 
งานธุรการของคณะกรรมการขับเคลื่อน และให้มีหน้าที่และอ้านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีระบบข้อมูลตามมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์
แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาน้าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  

(2) จัดให้มีการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม 
การศึกษา  

(3) จัดท้ารายงานการด้าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด โดยให้แจ้งส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทราบด้วย  

(4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนมอบหมายให้ 
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้องให้ความร่วมมือแก่ ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดในการด้าเนินการตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา 25 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการปรับเพ่ือน้าไปใช้ ตามมาตรา 20(4) 
ต้องครอบคลุมสมรรถนะส้าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยต้องจัดสาระการเรียนรู้รายวิชา
ให้หลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียน และสภาพภูมิสังคม 

มาตรา 26 ในการด้าเนินการตามมาตรา 25 คณะกรรมการขับเคลื่อน หรือสถานศึกษาน้าร่อง 
แล้วแต่กรณี ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชนและผู้แทนภาคประชาสังคม ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย 
  หมวด 4 สถานศึกษาน้าร่อง 

มาตรา 27 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแห่งใดประสงค์จะเป็นสถานศึกษา 
น้าร่องให้ด้าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(2) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ขอความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นสังกัด  
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(3) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนในส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือส้านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
แล้วแต่กรณี 

มาตรา 28 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 การจัดสรรงบประมาณเฉพาะในส่วนของเงิน
อุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและค่าใช้จ่ายด้าเนินงานให้แก่ สถานศึกษาน้าร่อง
ตามมาตรา 27 (1) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ให้จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปให้ส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อจัดสรรให้แก่สถานศึกษาน้าร่องแต่ละแห่งโดยตรง ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามความจ้าเป็นและความต้องการของสถานศึกษาน้าร่อง 

มาตรา 29 การรับและการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคเพ่ือการศึกษาให้แก่สถานศึกษา 
น้าร่องท่ีเป็นสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด โดยไม่ต้องน้าส่งคลัง เป็น
รายได้แผ่นดิน 

มาตรา 30 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของสถานศึกษาน้าร่องในสังกัดส้านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการนโยบายประสานงาน  
กับกระทรวงการคลัง เพ่ือให้คณะกรรมการนโยบายสามารถด้าเนินการจัดให้มีระเบียบหรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาน้าร่องทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้เอง ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

มาตรา 31 ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. เพ่ือให้มีการออกกฎ ก.ค.ศ. หรือ
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข ส้าหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน และการประเมิน วิทยฐานะ ให้เกิด
ความเหมาะสมกับการบริหารงานของสถานศึกษาน้าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

มาตรา 32 ในกรณีท่ีมีความจ้าเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรม 
การศึกษา คณะกรรมการนโยบายอาจเสนอแนะต่อ ก.ค.ศ. ให้ตั้ง อ.ก.ค.ศ. ตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส้าหรับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาโดยเฉพาะก็ได้ 

มาตรา 33 ในกรณีท่ีหน่วยงานใดประสงค์จะด้าเนินโครงการ กิจกรรม หรือภารกิจใด ซึ่งให้
สถานศึกษาน้าร่องเป็นผู้ด้าเนินการหรือร่วมด้าเนินการ ให้หน่วยงานนั้นขอความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการขับเคลื่อนก่อนด้าเนินการ 

มาตรา 34 ในการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาน้าร่องอาจด้าเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ตามท่ี
เห็นสมควร 

มาตรา 35 สถานศึกษาน้าร่องอาจใช้เงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในกรณีดังต่อไปนี้ได้ 
(1) จัดท้าคัดเลือก จัดหา หรือใช้ต้ารา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศส้าหรับสถานศึกษานั้นโดยอิสระ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตามมาตรา 25 
(2) ร่วมกันจัดซื้อต้ารา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

น้ามาใช้ร่วมกันในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน 
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มาตรา 37 ให้สถานศึกษาน้าร่องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
และมีการประเมินเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเป็นประจ้าทุกปี ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ให้สถานศึกษา
น้าร่องรายงานผลการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและให้คณะกรรมการขับเคลื่อนให้ค้าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน้าสถานศึกษาเพื่อให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา 38 สถานศึกษาน้าร่องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ 
คณะกรรมการนโยบายประกาศก้าหนด ให้ถือว่าเป็นการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติแล้ว 

สถานศึกษาน้าร่องที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนขอให้ส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หน่วยงาน 
องค์กร หรือสถาบันที่มีผลงานด้านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ค้าแนะน้าในการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาน้าร่องและแจ้งให้คณะกรรมการขับเคลื่อนทราบ 

มาตรา 39 สถานศึกษาน้าร่องจะพ้นจากการเป็นสถานศึกษาน้าร่องในกรณี ดังต่อไปนี้  
(1) สถานศึกษาน้าร่อง ร้องขอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน และคณะกรรมการขับเคลื่อน ให้ความ

เห็นชอบ  
(2) คณะกรรมการขับเคลื่อนมีมติให้พ้น เพราะสถานศึกษาน้าร่องแห่งนั้นไม่สามารถด้าเนินการให้

เป็นตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษา 
น้าร่อง  

(3) ครบก้าหนดระยะเวลาตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน้าร่องและไม่ประสงค์จะเป็น
สถานศึกษาน้าร่องต่อไป  

(4) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก้าหนด 
หมวด 5 การประเมินผล 
มาตรา 40 ให้มีการประเมินผลการด้าเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

ตามมาตรา 15 (4) ทุกสามปี โดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง และให้จัดท้า
รายงานเสนอคณะกรรมการนโยบาย ในกรณีที่คณะผู้ประเมินอิสระเห็นว่าผลการด้าเนินงานและการบริหาร
จัดการยังไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 แต่ยังอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงได้ก็ให้เสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบาย  พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง และให้คณะกรรมการนโยบายแจ้งให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่ก้าหนด 

มาตรา 41 ในกรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายเห็นว่าพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาใดมีเหตุควรยุบเลิก 
เนื่องจากไม่อาจด้าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 ได้ ให้คณะกรรมการนโยบายเสนอต่อ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ก้าหนด ในการนี้ 
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ให้ก้าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือไม่ให้ได้รับ
ผลกระทบจากการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย การยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
ให้'ประกาศ'ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อมีการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาแล้ว ให้สถานศึกษาน้าร่องใน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั้น พ้นจากการเป็นสถานศึกษาน้าร่อง และกลับคืนสู่สถานะสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่เป็นอยู่แต่เดิมตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ก้าหนดตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา 42 ในกรณีท่ีมีหลักฐานเซิงประจักษ์จากรายงานของคณะผู้ประเมินอิสระว่าการด้าเนินงาน 
และบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดใน มาตรา 5 ให้
คณะกรรมการนโยบายด้าเนินการตามมาตรา 15 (7) และ (8) เพ่ือให้มีการขยายผลลัมฤทธิ์ดังกล่าวไปใซ้ใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืน 
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กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  2 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยมีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพและ      
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของ
การจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ท าให้เกิดรูปแบบการบริหาร
จัดการศึกษารูปแบบใหม่ โดยมีระบบและกลไกการบริหารจัดการพ้ืนที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามี
อิสระในด้านวิชาการ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน บริบทพ้ืนที่ และความต้องการ
ของประเทศ โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ คือ 
 1. เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง  3  ด้าน ได้แก่ เจตคติ 
ทักษะส าคัญและความรู้ รวมทั้งขยายผลสู่นักเรียนทั่วประเทศในอนาคต 

2. ลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษา โดยยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มอ่อนและ
ยากจน 

3. พัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษาระดับจังหวัด ขยายผลนวัตกรรมการศึกษา  ทั้งเชิง
นโยบายการจัดการเรียนรู้ และการบริหารในสถานศึกษาไปสู่นโยบายการศึกษาในระดับชาติ และพ้ืนที่อ่ืน 
อาทิ ด้านหลักสูตร ต ารา สื่อการเรียนรู้ การทดสอบ การประเมินสถานศึกษา บุคลากร การเงิน รวมทั้ง
ความสอดคล้องของการบริหารงานด้านต่างๆ 

4. ร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาสังคมในการจัดการศึกษา 
การพัฒนา และการขยายผลนวัตกรรมการศึกษา 
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แนวทางการด าเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
1. การด าเนินงานภายในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจะมีการพัฒนานวัตกรรม 2 ประเภท คือ 

1.1 นวัตกรรมเชิงนโยบาย การปรับปรุงนโยบาย กฎระเบียบให้คล่องตัว ได้มาจากการ 
ปรึกษาหารือและรับฟังปัญหาจากโรงเรียน และหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่  รวมทั้งการศึกษา
กฎระเบียบและแนวทางการบริหารของโรงเรียนคุณภาพสูง 

1.2 นวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน โดยจะเป็นการด าเนินการของ 
ผู้อ านวยการและครูในโรงเรียนน าร่องที่เข้าร่วมอยู่ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ทั้งการจัดหลักสูตรรูปแบบใหม่ 
วิธีการสอน วิธีการบริหาร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยพิจารณาเลือกต่อยอดแนวปฏิบัติที่ผ่านการ
ใช้จริง และพบว่ามีผลลัพธ์ที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนานวัตกรรมทั้งสองประเภทจะได้รับ
ความร่วมมือสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานวิจัย และองค์กรต่างๆ ซึ่งปัจจุบันองค์กรที่ท างานด้าน
การศึกษาได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ภาคีเพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย (TEP – Thailand Education Partnership) 
เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมด้วย 
 
การบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

โครงสร้างการบริหาร จะประกอบด้วยคณะกรรมการ จ านวน  2  ชุด ได้แก่ 
1. คณะกรรมการนโยบาย วางกรอบการพัฒนาของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ก ากับ ประเมินผล 

และน าข้อเสนอแนะไปขยายผลระดับประเทศ (National Policymaker and Planner)  
2. คณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับพ้ืนที่ จะก าหนดนโยบายและปรับปรุง

กฎระเบียบต่างๆ ในพ้ืนที่ให้คล่องตัว เพ่ือให้สามารถสนับสนุนและแก้ปัญหาในการขยายผลนวัตกรรมใน
พ้ืนที่ รวมทั้งก ากับดูแล (Local Facilitator and Regulator) ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะท างานร่วมกับ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้วางนโยบายและแผนการปฏิรูประดับจังหวัด  
(Local Policymaker and Planner) 

ที่ส าคัญพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จะรองรับคณะกรรมการบริหารและร่วมมือกับภาคีภายนอกและ
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ จะมีบทบาทช่วยโรงเรียนในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

1) จัดท าหลักสูตรของพ้ืนที่และวางเกณฑ์การใช้หลักสูตรในสถานศึกษาน าร่อง โดยหลักสูตรจะ
ครอบคลุมสมรรถนะและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ แต่มีอิสระมากขึ้นในการออกแบบ
ตัวชี้วัดและการบูรณาการสาระวิชาต่าง ๆ  

2) อนุมัติหนังสือเรียนและสื่อการสอน เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อหนังสือและสื่อ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ของโรงเรียนได้ 

3) จัดท าคลังข้อสอบ 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ  มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอรายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง  
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ในระหว่างวันที่  26 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ มาติดตามการวางแผนการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี  

ในปีการศึกษา 2562 ได้น ายุทธศาสตร์พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีปทดลองใช้ใน
โรงเรียนน าร่องและมีการปรับปรุงพัฒนา ปีการศึกษา 2563  
 
 
 

 
 

 

 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์  การสื่อสารการใช้ 

เทคโนโลยี  สามารถแสวงหาความรู้ในการสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือการประกอบ
อาชีพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ห้องเรียน digital และมีการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning  
 
 

 
ส่งเสริมและสนับสนุนประชากรวัยเรียน ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับทุนการศึกษา  สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี  ศึกษาต่อ 
ทางด้านอาชีพ  มีรายได้ระหว่างเรียน มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ   
 
 
 

 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความคิดริเริ่มในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

สามารถออกแบบ  จัดการเรียนรู้  วัดและประเมินผล ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างและใช้ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี  สารสนเทศ และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการในการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัย
ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
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           ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการศึกษาตามหลักสูตรพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมทีส่อดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามบริบทของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  การบริหารอัตราก าลัง 
มีความเป็นอิสระตามความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
การบริหารงบประมาณตามความต้องการเหมาะสมกับบริบทและความขาดแคลน  สามารถให้ข้อเสนอแนะ   
เชิงนโยบายในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการบริหารของสถานศึกษาคุณภาพสูง 
 
 

ข้อเสนอเพื่อเพิ่มอิสระทางการจัดการส าหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
การเพ่ิมอิสระทางการจัดการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความเก่ียวข้องกับการบริหารวิชาการ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การบริหารวิชาการ 

      1.1 การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรบูรณาการ 
                  ตามที่โรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมมีความต้องการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตร
บูรณาการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของพ้ืนที่จังหวัดของตนเอง แต่ด้วยความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ที่ว่าเป็นข้อบังคับให้โรงเรียนด าเนินการตาม
อย่างครบถ้วนนั้น ท าให้โรงเรียนยังไม่จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรบูรณาการได้  เพ่ือที่จะท าให้เกิด
การด าเนินการตามความต้องการนั้นๆ  ที่ประชุมจึงมีความเห็นเพ่ือการจัดการหลักสูตรท้องถิ่นและ
หลักสูตรบูรณาการตามประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 ด้านหลักสูตร 
              ตามจุดประสงค์การใช้หลักสูตรแกนกลางฯ คือการใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางการจัด
การศึกษาที่โรงเรียนสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับบริบทได้  อย่างไรก็ตามมีระเบียบ
ระบุว่า “1 กลุ่มสาระวิชาเท่ากับ 1 รายวิชาส าหรับระดับประถมศึกษา” ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษาจะออกแนวปฏิบัติการบริหารจัดการหลักสูตรให้ยืดหยุ่นมากขึ้น  โดยปรับจากเดิมให้เป็นรายวิชา
บูรณาการได ้
              ประเด็นที่ 2 การปรับมาตรฐาน สมรรถนะ คุณลักษณะ และตัวชี้วัด 
               ที่ประชุมอภิปราย 2 ทางเลือกเกี่ยวกับการปรับมาตรฐานสมรรถนะคุณลักษณะและ
ตัวชี้วัดโดยเห็นชอบในทางเลือกที่ 2 คือการยึดมาตรฐานสมรรถนะคุณลักษณะและตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางไว้  โดยโรงเรียนด าเนินการปรับแผนการสอนและจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (ตามประเด็นที ่1 
ด้านหลักสูตร) แต่ละทางเลือกมีรายละเอียดดังนี้ 
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               ทางเลือกท่ี 1  
  1. คงมาตรฐานสมรรถนะคุณลักษณะผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลางฯไว้ แต่จัดท าตัวชี้วัด
ระดับจังหวัดได้ ซึ่งจะต้องท าให้ครอบคลุมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในกรณีที่ท าแค่ชั้นประถมศึกษาและต้องออกแบบตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงของชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 6 ไปสู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

2. กระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดจะต้องด าเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ได้รับการอนุมัติ 
โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 ทางเลือกท่ี 2  
          ยึดมาตรฐานสมรรถนะคุณลักษณะและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง โดยให้โรงเรียน 

จัดท าแผนการสอนและจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการได้ (ตามประเด็นที่ 1)  
     ประเด็นที่ 3 โครงสร้างเวลาเรียน 
                  การปรับโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของโรงเรียน คือการเพ่ิม
ความยืดหยุ่นส าหรับการจัดโครงสร้างเวลาเรียน ซึ่งโรงเรียนสามารถด าเนินการได้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษามีข้อชี้แจงเพ่ิมเติมคือ 
                 1. โครงสร้างเวลาเรียนของระดับชั้นประถมศึกษามีความจ าเป็นต้องยึดโครงสร้างเวลา
เรียนวิชาพ้ืนฐาน (840 ชั่วโมง) และวิชาประวัติศาสตร์ (40 ชั่วโมง) เพราะมีผลกับการส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้
จ านวนชั่วโมงส าหรับวิชาเพ่ิมเติม โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการเรียนรู้ได้อย่างอิสระ 
                  2. การนับชั่วโมงของวิชาบูรณาการแต่ละวิชาที่ถูกบูรณาการ สามารถนับรายชั่วโมงแยก
ตามรายวิชาได้ เช่น รายวิชาบูรณาการ ก. ประกอบด้วย 3 วิชา และใช้เวลาจริงเรียน 5 ชั่วโมง สามารถนับ
ตามโครงสร้างได้วิชาละ 5 ชั่วโมงจึงถือว่าจัดการเรียนไปแล้วรวม 15 ชั่วโมงเป็นต้น วิธีการนับนี้จะท าให้
โรงเรียนสามารถจัดสรรเวลาไปใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ ได ้
  ประเด็นที่ 4 การกรอกใบ ปพ.1 ที่สอดคล้องกับรายวิชา 
                  การจัดรายวิชาบูรณาการจะส่งผลต่อการกรอกเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ซึ่งส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ชี้แจงว่าโดยปกติ 
ปพ.1 สามารถกรอกรายวิชาที่เป็นบูรณาการได้ เพียงแต่จะมีปัญหาในการแปลงเป็นชั่วโมงตามกลุ่มสาระ
วิชา 8 กลุ่มสาระ อย่างไรก็ตามส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะออกแนวปฏิบัติการกรอกใบ ปพ.1 
ส าหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
  ประเด็นที่ 5 สัดส่วนสาระการเรียนรู้แกนกลาง : ท้องถิ่น 
                    ตามความเข้าใจของเขตพ้ืนที่หรือสถานศึกษาเกี่ยวกับสัดส่วนสาระการเรียนรู้แกนกลาง :
ท้องถิ่น (หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2544) คือ 70 : 30 นั้น ซึ่งส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ชี้แจง
ว่าในปัจจุบันหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 ไม่มีการก าหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้แล้ว  โรงเรียนจึงมี
อิสระในการจัดการเรียนรู้โดยสามารถท าให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนได้ 
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    ประเด็นที่ 6 นักเรียนย้ายโรงเรียน 
พ้ืนที่นวัตกรรมจะต้องค านึงถึงการย้ายโรงเรียนของนักเรียนที่ต้องออกนอกพ้ืนที่ 

นวัตกรรม เนื่องจากการใช้หลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรบูรณาการจะมีความแตกต่างในรายวิชาที่จัด
การศึกษานอกพ้ืนที่นวัตกรรม  ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจึงจะออกแนวทางการย้ายโรงเรียน
ส าหรับนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรม  ส าหรับโรงเรียนที่นักเรียนออกและโรงเรียนรับนักเรียนเข้าใหม่ 
เช่น โรงเรียนที่นักเรียนลาออกจะต้องเทียบเคียงหลักสูตรของโรงเรียนกับหลักสูตรแกนกลาง   ท าให้เห็น
ความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน  โรงเรียนที่รับนักเรียนเข้าใหม่จะต้องพิจารณาเอกสารการเทียบเคียงและ
ด าเนินการต่ออย่างไรเป็นต้น 

ประเด็นที่  7  การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพ้ืนที่นวัตกรรม 
เพ่ือท าให้เกิดการด าเนินการในและนอกพ้ืนที่นวัตกรรมอย่างสอดคล้องกันเช่นการย้าย 

โอนนักเรียนนอกพ้ืนที่นวัตกรรม (ประเด็นที่ 6) ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะออกประกาศ
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพ้ืนที่นวัตกรรม  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้โรงเรียนในเขตจังหวัดอ่ืนๆทราบ 
  1.2 การจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
                ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แนวทางการบริหารจัดการใหม่  เรื่องการจัดซื้อ จัดหาหนังสือเรียน  แบบฝึกหัด และสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2561 มีการน าเสนอ 3 ทางเลือก ดังนี้ 
             ทางเลือกท่ี 1 จัดสรรเงินอุดหนุนหนังสือเรียนเป็น Block Grant ให้แก่โรงเรียนและให้
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายพิจารณาอนุมัติหนังสือที่โรงเรียนจะจัดซื้อใน   
แต่ละปี 
             ทางเลือกท่ี 2 ให้เขตพ้ืนที่ก าหนดรายการหนังสือเรียนที่ซื้อได้ด้วยเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมจาก
บัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
             ทางเลือกที่ 3 ให้เขตพ้ืนที่เสนอรายชื่อหนังสือเรียนมาที่คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือ
พิจารณาเพิ่มในบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู้ของสพฐ.  
                    ส าหรับการประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับการเพ่ิมอิสระทางการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาในครั้งนี้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษามีความเห็นเพ่ิมเติมว่า การเพ่ิมอิสระการซื้อ
หนังสือเรียนจะต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการซื้อหนังสือของ สพฐ. ซึ่งค่อนข้างจะมีผลกระทบกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลายส่วนจึงอาจจะมีความจ าเป็นต้องจัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหลังจากการรับแนว
ทางการด าเนินการจากเลขาธิการ กพฐ.  
                    ที่ประชุมได้อภิปรายเพ่ิมเติมถึงทางเลือกที่เป็นไปได้คือให้พ้ืนที่นวัตกรรมตั้งคณะกรรมการ 
(ประกอบด้วยเขตพ้ืนที่ผู้ทรงคุณวุฒิ) กลั่นกรองและประกาศบัญชีรายชื่อหนังสือที่สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาในพ้ืนที ่โดยรายชื่อหนังสือจะต้องมาจากการเสนอของโรงเรียนบุคคลภายนอกส านักพิมพ์และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
                    อย่างไรก็ตามส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้สรุปผลการประชุมในวันที่ 12 – 13 
กันยายน 2561 โดยผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวส่วนใหญ่มีความเห็นว่าทางเลือกท่ี 2 เป็นแนวทางท่ีเป็นไปได้
ในการด าเนินการ 
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1.3 ภาระงานโครงการที่มาจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
                    การอภิปรายหาแนวทางเกี่ยวกับภาระงานโครงการที่มาจากหน่วยงานภายนอกกระทรวง 
ศึกษาธิการยังไม่ได้ข้อสรุป  ไม่มีผู้แทนจากกระทรวงอ่ืนๆ มาร่วมประชุมอย่างไรก็ตาม สพฐ. มีความเห็น
เพ่ิมเติมเพ่ือการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่นการให้น าโครงการเข้าหลักสูตรแกนกลางเป็นต้น 
โดย สพฐ. มีมาตรการให้หน่วยงานที่จัดโครงการก าหนดเป้าหมายชัดเจนและให้ สพฐ. พิจารณาแนวทาง
ด าเนินการ และส่งเรื่องให้เขตพ้ืนที่ต่อไปซึ่งจะต้องค านึงถึงความยืดหยุ่นของวิธีการด าเนินงานในโรงเรียน 
เช่นจะต้องกลมกลืนกับการด าเนินการของโรงเรียนเพ่ิมเป็นวิชาเสริมบูรณาการในวิชาที่สอนอยู่ฯลฯ ทั้งนี้ยัง
มีโครงการอ่ืนๆที่ไม่ผ่านใน สพฐ. คือตรงไปที่เขตพ้ืนที่ ตรงไปที่โรงเรียน ซึ่งแนวทางที่ด าเนินการท าได้ใน
กรณีนี ้คือผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องกรองโครงการ และบูรณาการการด าเนินการกับการท างานปกติของ
โรงเรียน ซึ่ง สพฐ. เคยให้แนวทางในการบูรณาการโครงการต่างๆเข้ากับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนแล้ว  
   
 2. การบริหารงานบุคคล 
    2.1 การคืนอัตราว่างครู เกษียณให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อย กว่า 250 คน 
             ทางเลือกที่ 1 เพ่ือเจรจาต่อรอง ขอคืนอัตราว่างครูเกษียณให้กับโรงเรียนที่มีจ านวน
นักเรียนน้อยกว่า 250 คน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) จ าเป็นต้อง
ศึกษาและน าเสนอแนวทางการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผลแก่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมาย และ
นโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยมีข้อเสนอแนะจะร่วมท าวิจัยกับสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) ซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่ต้องใช้ระยะเวลานาน 
             ทางเลือกที่ 2 การจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างครูอัตราจ้าง ถือเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาระยะสั้นที่สามารถเกิดขึ้นได้เลยโดยอาจด าเนินการตามแนวทางที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันในรูปของ
โครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นโครงการจ้างครูเกษียณให้ปฏิบัติหน้าที่
การสอนต่อในโรงเรียนเดิม ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอว่าควรขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึงครูรุ่นใหม่ที่
ก าลังรอบรรจุ 
            ทางเลือกท่ี 3 นอกจากสองทางเลือกข้างต้นที่ประชุมได้เสนออีกหนึ่งทางเลือกซึ่งเป็นการ
จ้างครูเกษียณรวมไว้ที่เขตพ้ืนที่ฯ เพ่ือเป็นศูนย์กลางกระจายครูออกไปปฏิบัติหน้าที่สอนชั่วคราวตาม
โรงเรียนที่มีภาวะขาดแคลนครูและในระหว่างที่ไม่ได้สอน  ครูกลุ่มนี้ก็สามารถด าเนินงานวิชาการให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเป็นศึกษานิเทศก์ 
   2.2 ความรวดเร็วในการจัดสรรบุคลากรเพ่ือเติมเต็มต าแหน่งว่างในโรงเรียน 
                     จากข้อเสนอแก้ไขปัญหาเรื่องความล่าช้าในการจัดสรรบุคลากรทั้งหมด 2 แนวทางมีเพียง
แนวทางท่ี 2 ที่มีข้อสรุปว่าสามารถด าเนินการได้ภายใต้กฎระเบียบปัจจุบันแต่แนวทางที่ 1 ยังไม่สามารถหา
ข้อสรุปได้โดยมีรายละเอียดความเห็นดังต่อไปนี้ 
             ทางเลือกที่ 1 หากมอบอ านาจการก าหนดรอบสอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) บางส่วนในที่ประชุมมีความเห็นว่าอาจเกิดปัญหาด้านการด าเนินการเนื่องจาก กศจ.อาจไม่มีความ
พร้อมของทรัพยากรที่เพียงพอต่อการด าเนินการได้  อีกหนึ่งทางแก้ไขท่ีเป็นไปได้ตามกฎระเบียบปัจจุบันคือ
การขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบบรรจุข้ามเขตพ้ืนที่ฯ แต่เป็นแนวทางท่ีต้องใช้เวลานานเกี่ยวพันกับข้ันตอนที่ 
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ยุ่งยากในขณะเดียวกันบางส่วนในที่ประชุมเห็นชอบ ให้มอบอ านาจการก าหนดรอบสอบแก่ กศจ. และไม่
คิดว่าศักยภาพด้านงบประมาณเป็นปัญหาในการจัดสอบ เพราะเป็นหน้าที่ของ กศจ. ทีป่ระเมินความพร้อม
ของตนเองก่อนก าหนดรอบสอบ 
              ทางเลือกที่ 2 กฏระเบียบปัจจุบันได้เปิดช่องให้ผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสอบบรรจุได้
ผ่านช่องทางพิเศษดังระบุไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว16/2557 
ซึ่งจะมีเงื่อนไข เช่นเป็นครูอัตราจ้างที่ท างานครบ 3 ปี เป็นสาขาขาดแคลน เป็นต้น 
   2.3 อนุญาตให้นับการอบรมพัฒนาครูตามหลักสูตรของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็น
ชั่วโมงการพัฒนาตนเองเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
                     การอบรมพัฒนาครู ที่สามารถนับเป็นชั่วโมงขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องเป็นหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของสถาบันคุรุพัฒนาส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเท่านั้น เนื่องด้วย
ความกังวล เรื่องคุณภาพสถาบันคุรุพัฒนาและผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.) ไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูใน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การอบรมครูในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจึงมีแนวทางด าเนินการที่สามารถท าได้
ดังต่อไปนี้ 
                  1) ส าหรับการอบรมในปี 2562 ภาคีของพ้ืนที่นวัตกรรมร่วมจัดการอบรมกับสพฐ. โดยเสนอ
หลั กสู ต ร เ พ่ื อ พิ จ า รณาผ่ านส า นั ก พัฒนาครู และบุ คลากรการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานของ  สพฐ .  
                  2) ส าหรับการอบรมในปี 2563 เป็นต้นไปพ้ืนที่นวัตกรรมจะต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
และน าเข้ากระบวนการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ของสถาบันคุรุพัฒนาส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
        2.4 การจัดสรรครูสายสนับสนุน 

การจัดสรรครูสายสนับสนุน (ธุรการ) สามารถด าเนินการได้ 2 ทางเลือก คือ 
  ทางเลือกท่ี 1 การจัดสรรครูสายสนับสนุนตามมาตรา 38 ค. (2) สามารถด าเนินการได้ 

ภายใต้กฎระเบียบปัจจุบัน แต่ต้องศึกษาข้อมูลความขาดแคลนเพ่ิมเติมร่วมกับ ก.ค.ศ. เพ่ือก าหนดกรอบ
อัตราก าลังใหม่ และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจ านวนนักเรียนขั้นต่ าของการมีบุคลากรตามมาตรา 38 ค. (2)  

ทางเลือกท่ี 2 การจัดสรรและใช้งบของ สพฐ. เพ่ือจัดหาครูอัตราจ้าง (ลูกจ้างชั่วคราว 
ลูกจ้าง ประจ า) ให้โรงเรียนโดยอาจแบ่งสัดส่วนการใช้ครูอัตราจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 1 คน/2 โรงเรียนซึ่งถือ
เป็นการประหยัดงบประมาณด้วยเนื่องจากโรงเรียนทั้ง 2 แห่งสามารถแบ่งจ่ายค่าตอบแทนคนละครึ่งได้ 

2.5 ทางเลือกเพ่ิมเติม 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) เสนอให้ 

จัดตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิสามัญ  (อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ) เพ่ือดูแลการ
บริหารจัดการบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
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3. การบริหารงบประมาณ 
3.1 การจัดงบด าเนินงานแบบ Block Grant  

   การจัดงบด าเนินงานแบบ Block Grant ท าให้โรงเรียนสามารถใช้งบประมาณตามความ
ต้องการเหมาะสมกับบริบทและความขาดแคลน และพัฒนาโรงเรียนได้ตรงตามเป้าหมายทั้งนี้ความเห็นของ
ที่ประชุมคือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่สามารถจัดสรรงบด าเนินงานแบบ Block Grant ได้ ทั้งนี้ที่
ประชุมเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                   1) ให้วิธีการตั้งงบประมาณของโรงเรียนสังกัด สพฐ. เหมือนเดิมในทุกหมวดงบประมาณ 
                   2) จัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินที่จัดตั้งไว้ตามข้อ 1 ยกเว้นเงินเดือนครู และคูปอง
ครูให้แก่โรงเรียนในลักษณะเงินอุดหนุน (โรงเรียนมีอิสระในการใช้จ่ายตามแนวทางการใช้เงินอุดหนุนเป็น
เวลา 2 ปีงบประมาณ)  
                   3) ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับพ้ืนที่ เพ่ือมีส่วนร่วมในการก าหนดวิธีการ
บริหารใช้งบประมาณ ตลอดจนก าหนดวิธีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายของโรงเรียน  
                   4) เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการ โรงเรียนต้องเสนอแผน
แผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนให้คณะกรรมการระดับพื้นที่เห็นชอบด้วย 
                   5) ทางด้านกระบวนการขับเคลื่อนหลักการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนแบบเงิน
อุดหนุนจ าเป็นต้องได้รับความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี และจ าเป็นต้องบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาฯ 
                  6) คณะกรรมการอ านวยการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาควรจัดประชุมเรื่องแนวทางการ
จัดสรรเพิ่มเติมอีก 1 ครั้งโดยเชิญส านักงบประมาณเข้าร่วมประชุมด้วย 
                  7) คณะรัฐมนตรีควรเห็นชอบในหลักการจัดสรรงบประมาณภายในเดือนพฤศจิกายน 2561  

3.2 การจัดสรรงบพัฒนาครูไปยังโรงเรียน หรือ เขตพ้ืนที่ (ใช้งบคูปองครู) 
  รูปแบบการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน 

ลักษณะ Whole School จึงต้องสร้างความมีส่วนร่วมและอบรมพัฒนาครูในทิศทางเดียวกัน ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่า 
                  1) ให้ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเสนอหลักสูตร
การอบรมพัฒนาครูในพ้ืนที่นวัตกรรมให้สถาบันคุรุพัฒนาเห็นชอบ เพ่ือให้กระบวนการเห็นชอบสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว และครูสามารถใช้ชั่วโมงการอบรมที่หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภาคีเพ่ือประเมิน 
วิทยฐานะได้ 
                  2) เพ่ือให้แนวทางการพัฒนาครูไปในทางเดียวกันและครูมีอิสระในการพัฒนาตนเองอาจ
แบ่งงบคูปองครูเป็น 2 ส่วน (ยังไม่มีการอภิปรายสัดส่วน) โดยส่วนที่หนึ่งใช้เพ่ืออบรมตามหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานภาค ีและอีกส่วนหนึ่งให้ครูเลือกอบรมตามความสนใจของตัวเอง 
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จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (พ.ศ. 2563 – 2569)  

โดยมีความมุ่งหมาย ดังนี้ 
 
 

 
 

1. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในการพัฒนาคนทุกระดับการศึกษา รองรับพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 

 2. พื้นที่เป้าหมาย 
  พ้ืนที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 13 อ าเภอ ในจังหวัดกาญจนบุรี มีโรงเรียน
น าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จ านวน 41 โรงเรียน ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษา เห็นชอบ 
 

 

 
 

       กาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย    
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา 
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1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเข้าถึงข้อมูล 
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์บนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม 
3. พัฒนาผู้เรียน บูรณาการองค์ความรู้สู่ทักษะทันสมัย  
4. สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาโดยการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 
6. ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนสูงขึ้น  
2. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
4. หน่วยงานทางการศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ    

 

 

 

ด้านผู้เรียน  
1. ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินทักษะด้านการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร    
3. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อแสวงหาความรู้ในการสร้างนวัตกรรม   
5. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              ยุทธศาสตร์ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี                          60 
                  
       
 

ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา  
1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. ร้อยละของผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนและเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับทุนและการสนับสนุนในการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีรายได้ 

ระหว่างเรียน 
4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อทางด้านอาชีพ และสนองต่อความต้องการ  

ของสถานประกอบการ 
ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา  

    1. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการพัฒนานวัตกรรม 
การศึกษา  

    2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ออกแบบ  จัดการเรียนรู้  วัดและประเมินผล  
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  

    3. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างและใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ  
และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการเรียนรู้ 

    4. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมทาง 
การศึกษา  
ด้านการบริหารจัดการ  

    1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรบรูณาการที่สอดคล้องกับพ้ืนที่นวัตกรรม 
การศึกษา 

    2. ร้อยละของสถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ตามบริบทของพ้ืนที่ 
    3. ร้อยละของสถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง และการสรรหาที่มีอิสระตามความจ าเป็น 

หรือมีเหตุพิเศษ 
   4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  

         5. ร้อยละของสถานศึกษามีการบริหารงบประมาณตามความต้องการเหมาะสมกับบริบท            
และความขาดแคลน ที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         6. ร้อยละของสถานศึกษามีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง 
การบริหารของสถานศึกษาคุณภาพสูง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 
 

 

1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริม สนับสนุน การ
พัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ  

2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานของพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2563-2569) ให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อน พ้ืนที่นวัตกรรมสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการ ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ให้เกิดการ
น าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา ซึ่งเดิมรัฐเป็นผู้จัดมาเป็นการจัดโดยทุกภาค
ส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) ตลอดจนการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals)  

4.  การจัดให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัด
การศึกษาของจังหวัด ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน พัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนา
ก าลังคน ตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามประเด็น
ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 
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 5. การปรับระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน 
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาทหน้าที่ การกระจายอ านาจ การตัดสินใจจาก ส่วนกลางสู่ระดับพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล
พร้อมทั้งการบริหารจัดการเชิงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ แนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ ให้
ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษา 
ที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชน 
จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ผ่านระบบการก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การ
ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ให้ประสบความส าเร็จ 

7. การพัฒนาศักยภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะในการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรม โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
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นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    
นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
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นางวารินทร์ สุขกุล   รองผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
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นางพูลทรัพย์ หินอ่อน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางเมตตา สุกใส ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นางสาวสัทธา  สืบดา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

นายชาลี ส ารองทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
นางพูลทรัพย์ หินอ่อน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

 

นางสาวสัทธา สืบดา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี  

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561 โดยมี        
นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

การด าเนินงานตามแผนการศึกษาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 เป็นประธานประชุมจัดท ายุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี 
นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมและคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน 
ที่มีสว่นเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ที่ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 เป็นประธานประชุมจัดท ายุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี 
นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมและคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรับยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี และใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน าร่อง 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปรับยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัด
กาญจนบุรี และใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน าร่อง 
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการปรับยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงาน 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 

ณ โรงแรมราชศุภมิตร  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

1. นายวิทยาเกียรติ เงินดี   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
2. นางพรทิพย์ สันทัด   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
3. นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์     ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
4. นางพูลทรัพย์ หินอ่อน   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
5. นางสาวถวิล หวังกุ่ม     ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
6. นางเมตตา สุกใส     ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
7. นางสาวสัทธา  สืบดา     ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
8. นายชัยวัตร ทองบ่อ     ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
9. นางสาวณัฎฐวีร์ รุ่งเรืองศรี     ครู โรงเรียนบ้านซ่อง 
10. นายสราวุธ พูลพิพัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. นางสาวภณิตา  สืบอาสา  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
12. นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
13. นางสาวฉัตรกุล  ตรงคมาลี  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 
14. นางทัดดาว  พูลพิพัฒน์  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ 
15. นายชัยศักดิ์ ไชยค าวัง   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
16. นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
17. นางนิลวรรณ ทองเทียนชัย  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
18. นางสาวเยาวภา ศานติธรรม  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
19. นายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
20. นางสาวจิราพร วงษ์ปัญญา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
21. นางสาวอุษา ทองไฟโรจน์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
22. นายพิชญะกฤษฎิ์  บ่อกลาง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
23. นางสาวณัฐษิกานต์ พัฒนมาศ   ศึกษานิเทศก์เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
24. ดร.สายชล เทียนงาม   มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
25. นางปาณิสรา ลัดดากุล  ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
26. นายทวี  ชวดศรี   ครู โรงเรียนบ้านพุเลียบ 
27. นางสาวอรวรรณ  บุญสวัสดิ์  ครู โรงเรียนบ้านพุเลียบ 
28. นายวิรัตน์ อารีรอบ   ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
29. นางอัจฉรา เพ่ิมผล   กรรมการสถานศึกษา 
30. นางชาลี  มณีอินทร์   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
31. นางดวงรัตน์ สบายยิ่ง   ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 



32. นางสาวปภิญญาภัชร์ ตรชีะวะนันท์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 
33. นางสาวสายพิณ ยกกลิ่น  ครู โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" 
34. นายโชค เอียดช่วย   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว 
35. นางสาวพรสิริ ช่วยแก้ว  คร ูโรงเรียนบ้านห้วยน้ าขาว 
36. นางสาวเพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังลาน 
37. นางนันท์นภัส ฤทธี   ผู้ใหญ่บ้าน 
38. นายยงยุทธ ไทรบ ารุง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังสารภี  
39. นางสาวธีริศรา วิเศษวงษา  คร ูโรงเรียนบ้านวังสารภี 
40. นายศิตณศักดิ์ สิงขรรักษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก เพ็ญชาติอุปถัมภ์ 
41. นางนวพรรณ มาชวญานนท์  คร ูโรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก เพ็ญชาติอุปถัมภ์ 
42. นางสาววิไล กวางคีรี   ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
43. นายบัณฑิต ส ารองกนก  ก านันต าบลท่าล้อ 
44. นายชาติกุลพล สมยาภักดี  ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดส ารอง 
45. นางสาวธปารย์เอื้อ  มณีสุวรรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ 
46. นางนิตยา จันทร์เพ็ญ   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ 
47. นายวิชัย กลัวผิด   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทราราม "โกวิทอินทราทร" 
48. นายปรีชา อ่อนจันทร์   ผู้ประกอบการ 
49. นายพินิจ ลิขิตวัฒนกิจ  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 
50. นายสุวิทย์ ศรีจันทร์   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 
51. นางสาวกมลณัชธน์ ชุ่มพรชวงศ์ คร ูโรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 
52. นางภรภัทร อรุณแข   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 
53. นางสาวโชติมา แสงศิริ  คร ูโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 
54. นางปภาวริน เลิศอาวาส  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน  
55. นางสาวจันทนา ดอนพรหมะ  ครูโรงเรียนบ้านหนองหิน  
56. นางยลพรรษย์  ศิริรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ่อง 
57. นายพัชรพล สืบดา   ก านันต าบลห้วยกระเจา 
58. นายประเสริฐ ใยเยื้อ   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกร่าง 
59. นายวินัย ศรีทอง   ประธานกรรมการสถานศึกษา 
60. นายสมรัก ใจตรง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามยอด 
61. นายรุ่งโรจน์ ใจซื่อ   เครือข่ายผู้ปกครอง 
62. นายประเทือง แผนสมบูรณ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 
63. นายเสรี หงษ์โต   ผู้ใหญ่บ้าน 
64. นางสาวอุไรวรรณ อรเพ็ชร   ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม 
65. นายสมศักดิ์ จ้อยร่อย   คณะกรรมการสถานศึกษา 
66. นายเตชิต ภัทรศรีวงศ์   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
67. นางสาวอุทัยวรรณ ศรีรัตน์  คร ูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 
68. นายสุรชัย สุขเข   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 
69. นายอัษนัย แก้ววิจิตร   ครู โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 



70. นายสมชาย ค าเรียง   ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) 
71. นายสุวีระ มโนสุจริตชน  คณะกรรมการสถานศึกษา 
72. นายสรินทร์ เปรมปรีดา  คณะกรรมการสถานศึกษา 
73. นายเสรี หงส์โต   ผู้ใหญบ่้าน ม.9 บ้านตลุงเหนือ 
74. นางสาวนฤมล จับจิตต์  คร ูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
75. นางสาวจ าเนียร นิลพวง  คร ูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
76. นายจอมพล สังข์เงิน   คร ูโรงเรียนเทพมงคลรังสี 
77. นางพรร าไพ วรรณโท   คร ูโรงเรียนเทพมงคลรังสี 
78. นางแสนดี วัยวัฒนะ    คร ูโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง 
79. นายสะอาด ทั่นเส้ง   ตัวแทนชุมชน 
80. นางสาววรัญญา ธัญญาผล  ฝ่ายบริหารวิชาการ 
81. นางสาวชุติมา ใจคลาย  ครู โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
82. นางสาวนพรัตน์ ชาติมนตรี  ครู โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 
83. นางทัศนีย์ ระเบียบแหวน  คร ูโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
84. นายยุทธนา ฉุยเนย   คร ูโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ 
85. ส.อ.ชาญโรจน์ ทัณกาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียน อบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 
86. นางสาวลัดดาวัลย์ เอกจิต  รองผู้อ านวยการโรงเรียน อบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 
87. นายวิสุทธิ์ เที่ยงสาย   เจ้าหน้าที ่อบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 
88. นายราชัญ สมทบ   ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 
89. นางสาวอทิตยา กุลพานิช  คร ูโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 
90. นายอารินทร โพธิ์สวรรค์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 
91. นายนรากร กาลสุวรรณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังสิงห์ 
92. นายยอด อิ่มพลับ   กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน 
93. นายอธิพรรณ เทพวงษ์  คร ูโรงเรียนวัดปรังกาสี 
94. นางปัญญาพร ขันทะมา  คร ูโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 
95. นางสาวกรรณ์ ภิรมย์   คร ูโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 
96. นางกาญจนา ศรีสุข   ครู โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 
97. นายชูศักดิ์ สีสัน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยเสือ 
98. นายเริงชัย ถาวรพยัคฆ์  ครู โรงเรียนวัดปรังกาสี 
99. นายสรศักดิ์ จันทร์โอ   ครู โรงเรียนวัดปรังกาสี 
100. นายนริศ ไชยแก้ว   ครู โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 
101. นายไพศาล บัวหลวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าดินแดง 
102. นายเศรษฐา อพยิ้ม   โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 
103. นายณัฐกานต์ เนตรปักษา  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 
104. นายณัฐนันท์ ศาลางาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 
105. สานิตย์ เสริมสุข   ครู โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 



 

 

ค าสั่งจังหวัดกาญจนบุรี 

ที่  ๔๖๒๙ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

----------------------------------------- 

               ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึง ได้ประกาศจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีขึ้น เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการใหม่ทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่ ที่มีความศรัทธา

ต่อศักยภาพนักเรียนและครู สถานศึกษามีคุณภาพ สามารถดูแลนักเรียนและพัฒนาทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียน 

จนได้รับความศรัทธาจากชุมชนและสังคม ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเห็นสมควรแต่งตั้ง

คณะกรรมการเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ดังรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 ๑. นายวิทยาเกียรติ  เงินดี      ประธานกรรมการ 
              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
 ๒. ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง      รองประธานกรรมการ 
              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 
 ๓. นายโอภาส  ต้นทอง       รองประธานกรรมการ 
              รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 ๔. นายปกรณ์  ม่วงเจริญ       กรรมการ 
              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 
 ๕. นายศุภชัย  มากสมบูรณ์      กรรมการ 
              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ 
 ๖. นายชัยนนท์  นิลพัฒน ์      กรรมการ 
              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 
 ๗. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ      กรรมการ 
              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
   ๘. นายณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร     กรรมการ 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
    ๙. นางนารี  สุขด ี       กรรมการ 
       ผู้อ านวยการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
 ๑๐. นายภูวเดช  อินทร์พรหม      กรรมการ 
                ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

/๑๑. ร้อยต ารวจเอกอนิวัตร์  สังข์ครบ............... 
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   ๑๑. ร้อยต ารวจเอกอนิวัตร์  สังข์ครบ     กรรมการ 
         ผบ. มว. ร้อย ตชด. ๑๓๒  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ 
 ๑๒. นางอรณิช  วรรณนุช       กรรมการ 
                ผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๑๓. นางสาวชยะวดี  อินสมภกัษร      กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 
   ๑๔. นางสาวอรวรรณ  เจือจาน      กรรมการ 
                ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
    ๑๕. นางขวัญใจ  ปัญญชุณห์         กรรมการ 
               ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี         
   ๑๖. นายสมภพ  ธีระสานต์        กรรมการ 
                รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
   ๑๗. นายบุญเลี้ยง  ข่ายม่าน        กรรมการ 
                เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
    ๑๘. นายจิรวธัน์  อารีย์         กรรมการ 
         อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
   ๑๙. นางสุขุมาล  ธนานันต์        กรรมการ 
              แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 
   ๒๐. นายจ าเนียร  ขาวจันทร์        กรรมการ 
              ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒๑. นางอรพิมพ์พรรณ  คัมภีร์        กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
   ๒๒. นางสาวรัชณีพร  จาวรุ่งวณิชสกุล     กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
   ๒3. นางจันจิรา  คุณฑ ี         กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
   ๒4. นางสาวพรรณิภา  หาญรักษ์        กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
   ๒5. นายสุรเดช  รุ่งศรีกนก       กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 

26. นางทองพูน  สร้อยดอกจิก        กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 

 
/27. นางจิรวรรณ  นาคพัฒน์................ 
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27. นางจิรวรรณ  นาคพัฒน์        กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
   28. นางสาวปุณยนุช  ทองศรี        กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
   29. นางนิตยาพร  แซ่ตั้ง        กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
   ๓0. นางพิมพาภัทร์  มาท้วม        กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
 ๓1. นางปณีตา  ตะพังพินิจการ         กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 
 ๓2. นางเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ      กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 
   ๓3. นายชัยศักดิ์  ไชยค าวัง      กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 
 ๓4. นายณัฐกร   สุยะราช       กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ 
 ๓5. นายอภินันท์  ลิ้มกุล       กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ 
 36. นางมัทณา  ชาวบ้านกร่าง      กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ 
 37. นางสุธาทิพย์  ไชยสงเคราะห์      กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 
 38. นางไปรยา  เย็นสรง       กรรมการ 
                 ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 

39. นางสาวโสภา  สวุรรณธรรม      กรรมการ 
                 ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 
 ๔0. นายชยพล  เพชรพิมล      กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๘ 
 ๔1. นางณพิชญา  เพชรพิมล      กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๘ 
 ๔2. นางสาววนานุช  แวงอุ้ย      กรรมการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต ๘ 
  ๔3. นางรุ่งอรุณ  หัสชู          กรรมการ 
         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    

/๔4. นางพูลทรัพย์  หินอ่อน................ 
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          ๔4. นางพูลทรัพย์  หินอ่อน       กรรมการ 
         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     
 ๔5. นางสาลินี  อุดมผล         กรรมการ 
         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     
          46. นางทัศนวรรณ  ศักดิ์กาญจนเดช      กรรมการ 
         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     
 47. นางสาวศศิพิมพ์  แพทย์วงษ์        กรรมการ 
         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     
          48. นางพิชญาภัค  อารีรอบ       กรรมการ 
         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     
          49. นายชัยวัตร  ทองบ่อ        กรรมการ 
         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
          ๕0. นางสาวสัทธา  สืบดา       กรรมการ 
         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
          ๕1. นายนิวัตน์  โชตสิวัสดิ์      กรรมการ 
         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
          ๕2. นางวารินทร์  สขุกุล        กรรมการ 
         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
          ๕3. นางเมตตา  สุกใส        กรรมการ 
         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
          ๕4. นางสาวถวิล  หวังกุ่ม       กรรมการ 
         ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
          ๕5. นางวราภรณ์  เนาวราช      กรรมการ           
                ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 56. นางวิลาวัลย ์ทองแย้ม       กรรมการ 
         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
 57. นางสาวนวมลลิ์  วงษ์สนทิ       กรรมการ 
         รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
 58. นางสาวก าไลมาศ  มีทรัพย์       กรรมการ 
         รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
 59. นางสาวพัฒนา  อภิรัชตานนท์      กรรมการ 
                อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
          ๖0. นางสาวถนอมศรี  อัมพร       กรรมการ 
         ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 

 
/๖1. นางช่อผกา  ชูเลิศ................ 
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๖1. นางช่อผกา  ชูเลิศ        กรรมการ 

         ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
         62. นางสาวรัชนิดา  สิงห์มณี      กรรมการ 
                 รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 63. นายชนินทร์  เชาวรักษ์      กรรมการ 
        รักษาการผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

๖4. นางสาวอินทิรา ชิวปรีชา       กรรมการ 
         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต ๒  
 ๖5. นางทิพย์ปภากร กิจเฟ่ืองฟู       กรรมการ 
         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต ๓  
   66. นายธีระศักดิ์ หล่อขุนไกร       กรรมการ 
         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.กาญจนบุรี เขต ๔  
   67. นายกฤษฎา ค าอาจ        กรรมการ 
         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม. เขต ๘   

68. นางวันทนีย์  ขาวผ่อง        กรรมการ 
         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.กาญจนบุรี   
 69. นายปัญญา  วุฒิประจักษ์      กรรมการ 
       ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี 
 ๗0. นายเฉลิมฉัตร  จันทร์อินทร์      กรรมการ 
       ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 ๗1. นายทรงวุฒิ  ศีลแดนจันทร์      กรรมการ 
       ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี 
   ๗2. นายสถาปนา  ธรรมโมรา      กรรมการ 
       ผู้แทนภาคีเครือข่ายการศึกษาภาคประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี 
           ๗3. นายปรเมศร์  กลิ่นหอม      กรรมการ 
                 ภาคีเครือข่ายการศึกษาภาคประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี 
   ๗4. นายจักรกฤษณ์  โพธิ์แพงพุ่ม      กรรมการ 
                 ภาคีเครือข่ายการศึกษาภาคประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี 
   ๗5. นางรัชนี  ธงไชย         กรรมการ 
                 ภาคีเครือข่ายการศึกษาภาคประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี 
   ๗6. นายวิทิต  เติมผลบุญ       กรรมการ 
                ภาคีเครือข่ายการศึกษาภาคประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี 

/77.นายวิวรรธน์  วรรณศิริ.................. 
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 ๗7. นายวิวรรธน์  วรรณศิริ      กรรมการ 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง  สพป.กาญจนบุรี เขต ๑  
 78. นายธงชัย  นนทสันต์         กรรมการ 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนตลาดส ารอง สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
 79. นายชาติกุลพล  สมยาภกัดี         กรรมการ 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
 ๘0. นางเตือนใจ  รักษาพงศ์           กรรมการ 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
 ๘1. นางยลพรรษย์  ศิริรัตน์        กรรมการ 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ่อง สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ 
 ๘2. นายนรากร  กาลสุวรรณ      กรรมการ 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังสิงห์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๓ 
 ๘3. นายศิวรัตน์  พายุหะ       กรรมการ 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์บ ารุงธรรม สพป.กาญจนบุรี เขต ๔ 
 ๘4. นางอรณิชา  คชนา       กรรมการ 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนประชามงคล สพม. เขต ๘ 
 85. นายบุญเลิศ  แสวงทอง      กรรมการ 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต ๘ 
 ๘6. นายณรงค์  ศิริเมือง        กรรมการ 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ส านักการศึกษาพิเศษ  
 ๘7. บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อุปการะ       กรรมการ 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี        
 88. สิบเอกวิเชษฐ์  ทัณกาศ         กรรมการ 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)  
 89. นายฉลอง  ข ามาก                          กรรมการและเลขานุการ 
                ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต ๑  
 ๙0. นายชาลี  ส ารองทรัพย์                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
  ๙1. นายวินัย  ธรรมเกื้อกูล              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
 92. นายพนภาค  ผิวเกลี้ยง              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
 93. นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 

/๙4. นางสาวอัจฉรา  ศรีวงษ์ศิริวัฒน์................. 
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๙4. นางสาวอัจฉรา  ศรีวงษ์ศิริวัฒน์                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 
95. นางสาวพรทิพา  โพธิ์พานิช     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
๙6. นางอังคณา  วิสุทธากร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศธจ.กาญจนบุรี 
97. นางนิภา  ใจด ี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ 

 ให้คณะกรรมการและคณะท างานมีบทบาทหน้าที่ต่อไปนี้ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เพ่ือด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 
  ๒. น าเสนอยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
  ๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                         สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 
                      (นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์) 

          ผูว้่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
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ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
ที ่435/๒๕๖3  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงาน 
เพ่ือขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

………………………………………………………………. 
  ด้วยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับยุทธศาสตร์และ
แผนการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี และใช้เป็นกรอบ  
แนวทางการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
   ดังนั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับยุทธศาสตร์
และแผนการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 โดยด าเนินการ ในวันที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  
1.1  นายอนันต์  กัลปะ     ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี       ประธานกรรมการ 
1.2  นายชาลี  ส ารองทรัพย์    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล    รองประธานกรรมการ 
1.3  นางสาวสัทธา สืบดา    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
1.4 นางพูลทรัพย์  หินอ่อน    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน า วางแผนการด าเนินกิจกรรม อ านวยความสะดวก 
ตลอดจนแก้ไขปัญหา ที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

2. คณะกรรมการด าเนินงาน/วิทยากรประจ ากลุ่ม  
2.1  นายชาลี  ส ารองทรัพย์    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล        ประธานกรรมการ 
2.2  นายนิวัตน์  โชติสวัสดิ์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ            รองประธานกรรมการ 
2.3  นางวารินทร์ สุขกุล      ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ                    กรรมการ 
2.4  นางพิชญาภัค อารีรอบ      ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                   กรรมการ 
2.5  นางสาวถวิล หวังกุ่ม      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                            กรรมการ 
2.6  นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                     กรรมการ 
2.7  นางเมตตา สุกใส      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
2.8  นางรุ่งอรุณ หัสชู      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                    กรรมการ 
2.9  นายชัยวัตร ทองบ่อ      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                     กรรมการ 
2.10 นางวราภรณ์ เนาวราช      ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                                            กรรมการ 

    2.11 นางสาลินี อุดมผล      ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                 กรรมการ 
/2.12 นางทัศนวรรณ… 
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    2.12 นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ        กรรมการ 
    2.13 นายสราวุธ พูลพิพัฒน์   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ                 กรรมการ 
    2.14 นางสาวสัทธา สืบดา        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   กรรมการและเลขานุการ 
    2.15 นางพูลทรัพย์ หินอ่อน    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแล
ต้อนรับอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการและผู้เข้าประชุม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  

3. คณะกรรมการรับลงทะเบียนและปฏิคม  
3.1  นางเมตตา สุกใส  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                ประธานกรรมการ 
3.2  นางสาวถวิล หวังกุ่ม       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
3.3  นางสาวฉัตรกุล  ตรงคมาลี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ       กรรมการ 
3.4 นางทัดดาว  พูลพิพัฒน์  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ         กรรมการ 
3.5 นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
   มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสำร รับรำยงำนตัวผู้เข้ำประชุม แจกเอกสำร และอ ำนวยควำมสะดวก  

ในเรื่องต่ำงๆ ของกำรประชุม 

4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ 
4.1  นายนิวัตน์  โชติสวัสดิ์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                ประธานกรรมการ 
4.2  นางสาวภณิตา  สืบอาสา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ                          กรรมการ 
4.3  นางทัดดาว  พูลพิพัฒน์  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ         กรรมการ             
4.4  นางสาวฉัตรกุล  ตรงคมาลี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ          กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์งาน บันทึกภาพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเว็บไซต์ของส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
5.1 นางสาวถวิล หวังกุ่ม       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                ประธานกรรมการ 
5.2 นางสาวสัทธา สืบดา     ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                          กรรมการ 
5.3 นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ       กรรมการ 

      5.4 นายชัยวัตร ทองบ่อ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้เป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อย 

6. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและจัดท ารปูเล่มเอกสาร 
6.1  นางพูลทรัพย์ หินอ่อน    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                 ประธานกรรมการ 
6.2  นางสาวถวิล หวังกุ่ม        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                       รองประธานกรรมการ 
6.3  นางสาลินี อุดมผล      ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                           กรรมการ 
6.4  นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                                กรรมการ 
6.5  นางสาวฉัตรกุล  ตรงคมาลี เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ       กรรมการ 
6.6  นางทัดดาว  พูลพิพัฒน์  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ         กรรมการ 

/6.7 นางสาวสัทธา… 
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6.7  นางสาวสัทธา สืบดา       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                  กรรมการและเลขานุการ 
6.8  นายสราวุธ พูลพิพัฒน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6.8  นางสาวศรัณย์ยมล จินจารักษ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           มีหน้าที ่ จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ และจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงานผล และจัดท ารูปเล่มเอกสารแนวทางการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

7. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ  
7.1  นางพรทิพย์ สันทัด    ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ      ประธานกรรมการ 
7.2  นายเจริญพงศ์  แสนโสม  นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ      กรรมการ 
7.3  นางสาวสะใบแพร  สอนโสม นักวิชาการพัสดุช านาญการ        กรรมการและเลขานุการ 

      มีหน้าที ่ ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และให้ค าปรึกษา แนะน า และเบิกจ่ายเงินในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3          

    

 
       (นายอนันต์ กัลปะ) 

                                       ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


