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ของการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการ 
สิ่งเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้  โดยการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทำงาน   ความเป็นอิสระ 
ในการบริหารงานด้วยตนเอง   รวมทั้งมีเพื่อนที่ดีรว่มกันเป็นภาคีเครือข่ายมีสว่นรว่ม 

ในการออกแบบการจัดการศึกษาให้เหมาะสม ทำให้เกิดความหลากหลายและสอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  ดังนั้นจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ดำเนินการสร้างมิติใหม่ทางการศึกษาข้ึน ในช่ือ
ว่า “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ในฐานะจังหวัดนำร่อง เพื่อคิดค้น ขยายผลการดำเนินการพัฒนาพื ้นที่
นวัตกรรมการศึกษา  นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด   และเป็นแบบอย่างใหก้ับพื้นที่ใกล้เคียง 
ได้นำไปประยุกต์ใช้และดำเนินการได้จริง โดยยึดหลักในการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ คือ   

1. เปลี่ยนการสอน ด้วยนวัตกรรมการศึกษา 
2. เปลี่ยนรูปแบบการทำงาน โดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานทางการศึกษาในจงัหวัด  
3. เพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เสียงของประชาชน ผู้ประกอบการชุมชน  

ได้มีส่วนร่วมออกแบบและสร้างพื้นที่นวัตกรรมในชุมชนตนเอง 
  การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจงัหวัดกาญจนบุรี  ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ง
และรายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาฉบับนีเ้ป็นผลผลิตจากการร่วมแรงรว่มใจของหน่วยงาน
ทางการศึกษา   และบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดทำข้ึน  เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วยการดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
และผลที่เกิดข้ึนจากการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
            จังหวัดกาญจนบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการศึกษา และผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้อง 
สามารถนำไปบริหารจัดการและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบรบิทของหน่วยงาน สถานศึกษา ชุมชน อันจะเปน็
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จนทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมาย
และเป็นแบบอย่าง ต่อไป 
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ความเป็นมา 

 ประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเร่งด่วนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 แต่การยกระดับคุณภาพการศึกษายังไม่ประสบผลสำเร็จ ดูได้จากผลการ
ทดสอบระดับชาติและนานาชาติต่างๆ โดยเฉพาะผล PISA 2015 สะท้อนว่านักเรียนไทยจำนวนมากยังไม่
สามารถอ่านจับใจความและไม่สามารถประยุกต์ความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่าง
ง่ายในชีวิตประจำวันได้ นอกจากความรู้พื้นฐานดังกล่าวแล้ว ระบบการศึกษาไทยยังต้องเตรียมความพร้อม
ให้กับคนรุ่นใหม่ ทั้งในด้านเจตคติต่อการเรียนรู้ และทักษะสำคัญจำเป็นการดำรงชีวิตและ  การทำงานใน
ยุคดิจิทัล 
 การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่มุ ่งปฏิรูปในระดับประเทศ มุ ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
การศึกษาทั ้งระบบ แต่การปฏิรูปในแนวทางนี ้มักสร้างต้นทุนในการปรับตัวค่อนข้างสูงแก่ครูและ
สถานศึกษา บ่อยครั้งไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในสถานศึกษารวมทั้งอาจมีผลกระทบเชิงลบ
ที่ไม่ได้ตั้งใจต่อสถานศึกษาและครูทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมีองค์กรต่างๆ ได้พยายามยกระดับการศึกษา
ของสถานศึกษา    โดยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร    เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ในห้องเรียนโดยตรง แต่นวัตกรรมเหล่านั้นไม่ได้แพร่กระจายสู่สถานศึกษาโดยทั่วไป ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นเพราะปัจจยัเงื่อนไขด้านนโยบาย กฎระเบียบภาครัฐ และการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ของครูในสถานศึกษาทั่วไป 
 การปฏิรูประดับพื้นที่ จึงน่าจะเป็นคำตอบที่จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยเพราะเป็น
การส่งเสริมจุดแข็งและลดข้อจำกัดของการปฏิรูปทั้งระดับประเทศและระดับสถานศึกษา โดยกรรมการ
ปฏิรูประดับเขตพื้นที่ที่สามารถขยายผลนวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารในวงกว้าง ผ่านการลด
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค ในขณะเดียวกันแนวทางนี้มีความเสี่ยงต่ำกว่าการปฏิรูประดับประเทศ เพราะ
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จำกัดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นไว้ในพื้นที่กรณีการปฏิรูปไม่ประสบผลสำเร็จ และ “พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาเป็นพื ้นที ่ปฏิรูปจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถปรับนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่าง
คล่องตัวเพื่อลดอุปสรรค เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของพื้นที่ให้ได้รับประโยชนส์ูงสุดจาก
การกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษา” ยังสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานได้อย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องจนประสบผลสำเรจ็แล้วนำไปขยายผลทั้งประเทศการปฏิรูปในระดับพื้นที่ยังเปดิโอกาส
ให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน องค์กรประชาสังคม และภาคธุรกิจในท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมในการ
ร่วมพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคนและบริบทพื้นที่ ที่ผ่านมามีหลายจังหวัด  
เริ่มมีกลไกในการขับเคลื่อนที่ไม่เป็นทางการ เช่น สภาการศึกษาจังหวัด อย่างไรก็ตามกลไกเหล่าน้ีต้องการ
การเชื่อมต่อเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปในระดับสถานศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเขตพื้นที ่การศึกษาใน
ปัจจุบัน แม้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้เริ่มปฏิรูประดับพื้นที่โดยมุ่งหมายที่จะกระจาย
อำนาจให้เขตพื้นที่การศึกษา แต่จนถึงปัจจุบันสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ต้ังข้ึนใหม่ตามคำสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการ
บริหารของสถานศึกษาได้อย่างเบ็ดเสร็จภายในพื้นที่ 
 ข้อเสนอจัดตั้ง “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” เป็นพื้นที่ปฏิรูป จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถปรับ
นโยบายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว ลดอุปสรรคในการจัดการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการของเขตพื้นที ่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการกระจายอำนาจตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทั้งนี้ เมื่อการปฏิรูปในพื้นที่การศึกษาประสบความสำเร็จ
สามารถขยายผลนวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารสู ่สถานศึกษาและเขตพื้นที่อื ่น  ตลอดจน
นำเสนอนโยบายเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป ในการดำเนินการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้มี
เสถียรภาพในการบริหารและการหนุนเสริมการปฏิรูประดับประเทศและระดับสถานศึกษา  จึงมีการเสนอ
ให้ออกพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา     โดยเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 
 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดการศึกษา จึงจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาข้ึน 
เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้การบริหารจัดการที่คล่องตัว ให้ครูใช้เวลาในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูง มีการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท
และสามารถขยายวิธีปฏิบัติที่ดีมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไปยังสถานศึกษา
ในพื้นที่อื่นได ้
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วัตถุประสงค์ของพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 1. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ของผู้เรียน รวมทั้งดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาอื่น ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในที่นี้
หมายถึงพัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) สมรรถนะ (Competency) ทักษะ (Skills) 
และเจตคติ (Attitude) ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยยุคใหม่ 
 2. ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 
 3. กระจายอำนาจและให้อิสระแก่พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 4. สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
แนวทางการดำเนินงานพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
       การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 
 1. ดำเนินงานภายในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จะมีการพัฒนานวัตกรรม 2 ประเภท คือ 
              1.1 นวัตกรรมเชิงนโยบาย เป็นการปรับปรุงนโยบาย กฎระเบียบให้คล่องตัว ข้อเสนอเพื่อการ
ปรับปรุงได้มาจาก การปรึกษาหารือและรับฟังปัญหาจากสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในพื้นที 
รวมทั้งการศึกษากฎระเบียบและแนวทางการบริหารของสถานศึกษาคุณภาพสูง 
    1.2 นวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารในสถานศึกษา เป็นการดำเนินการของผู้บริหาร
และครูในสถานศึกษานำร่องที่เข้าร่วมอยู่ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนรู้ของนักเรียนและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา ทั้งการจัดการหลักสูตรรูปแบบใหม่ วิธีการสอน 
วิธีการบริหาร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยพิจารณาเลือกต่อยอดแนวปฏิบัติที่ผ่านการใช้จริงและ
พบว่ามีผลลัพธ์ที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

    1.3 การพัฒนานวัตกรรมทั้งสองประเภทจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้เช่ียวชาญหน่วย 
งานวิจัย และองค์กรต่าง ๆ  ซึ่งปัจจุบันองค์กรที่ทำงานด้านการศึกษาได้รวมตัวกันจัดต้ัง “ภาคีเพื่อพัฒนา
การศึกษาไทย (TEP-Thailand Education Partnership)” ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาซึ่ง
รวมถึงการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมด้วย  

    1.4 การขยายผลสู ่พื ้นที ่อื ่น จะมีการประเมินผลลัพธ์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาถอด
บทเรียนและนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งด้านการสอน การบริหาร และนโยบาย สู่สถานศึกษา ในพื้นที่อื่น 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารสู่สาธารณะ นอกจากนี้ อาจเสนอจัดตั้งพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา ในพื้นที่อื่นในกรณีพื้นที่นำร่องมีผลลัพธ์การดำเนินงานที่ดี  
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      การบริหารพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 โครงสร้างการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย 
คณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ได้แก่  
 1. คณะกรรมการนโยบาย มีบทบาทในการวางกรอบการพัฒนา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
กำกับ ประเมินผล และนำข้อเสนอแนะไปขยายผลระดับประเทศ (National Policymaker and Planner) 
สำหรับระยะแรกของการดำเนินการพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
อำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา มาคณะหนึ่งก่อนเพื่อทำหน้าที่ 3 ประการ คือ 1) ขับเคลื่อนการจัดต้ัง
และบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 2) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
โดยประสานความร่วมมือของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3) เสนอแนะให้เกิดการแก้ไขกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. คณะกรรมการขับเคลื่อน เป็นคณะกรรมการระดับพื้นที่ มีบทบาทในการกำหนดนโยบายและ
ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ในพื้นที่ให้คล่องตัว เพื่อให้สามารถสนับสนุนและแก้ปัญหาในการขยายผล
นวัตกรรมในพื้นที่  รวมทั้งการกำกับดูแล  (Local Facilitator and Regulator)    ทั้งนี้  คณะกรรมการ
การขับเคลื่อน จะทำงานเช่ือมโยงกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้วางนโยบาย
และแผนการปฏิรูประดับจังหวัด (Local Policymaker and Planner) ขณะนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนใน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และศึกษาธิการจังหวัดเป็น
เลขานุการ  มีผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ผู้แทน  
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ผู ้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนจาก สถาบันอุดมศึกษาที ่มีความ
เชี่ยวชาญ ด้านการผลิตและพัฒนาครู ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งบทบาทในอนาคต
ของกรรมการขับเคลื่อน อาทิ การปรับหลักสูตรแกนกลางให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา แต่ต้อง
ครอบคลุมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และมาตรฐานการเรียนรู ้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง การ
จัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ ของพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา จัดให้มีการ
ประเมินผล การจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง การรายงานผลการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบาย  
 ภายใต้แนวทางการดำเนินงานดังกล่าว สถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในฐานะที่
เป็นผู ้จ ัดการศึกษา (Operator) จะมีอิสระในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร 
สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาได้เอง โดยสอดคล้องกับหลักสูตรของพื้ นที่นวัตกรรมการศึกษา และ
สามารถทำแผนการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาและโครงการพัฒนา นอกจากนั้น หากเห็นว่าโครงการ 
กิจกรรม หรือภารกิจใดที่อาจทำให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา ให้เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อเสนอข้อยกเว้นการดำเนินการโครงการ กิจกรรม
หรือภารกิจนั้นได้ หรือให้ดำเนินการโครงการ กิจกรรมหรือภารกิจที่คณะกรรมการขับเคลื่อนกำหนด 
แล้วแต่กรณี  
 
 
 



รายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบรุี                                         5                         
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

                                
     
 

      การกำกับติดตามประเมินผลพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 คณะกรรมการนโยบายจะจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดย
การประเมินผลจะคำนึงถึงพัฒนาการของผลการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning outcome) เป็นสำคัญ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายสามารถเสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิการนำแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษา
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
การเสนอแนะให้มีการยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมิน 

      งบประมาณ 
 สถานศึกษานำร่อง จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วยเงินอุดหนุนรายหัว 
และงบดำเนินงาน เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ในลักษณะ block grant 

      กฎหมายและกลไกการดำเนินงานอ่ืน 
 การจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จะมีกลไกการดำเนินงาน
อย่างน้อย 3 ประการ  
 1) การกำหนดบทบัญญัติเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และมีการออกพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นการเฉพาะซึ่งจะเป็นหลักประกันให้เกิด
เสถียรภาพการทำงานของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และช่วยให้สามารถดำเนินงานโดยไม่ต้องกังวล
อุปสรรคด้านกฎหมาย นอกจากนี้การออกพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ยังเป็นการส่งสัญญาณที่แสดงถึงความ
ตั้งใจของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา  
 2) คณะกรรมการขับเคลื่อน จะทำงานร่วมกบักลไกการขับเคลื่อน การปฏิรูปและหน่วยงานต่าง ๆ 
ในพื้นที่ เช่น วางแผนพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร ร่วมกบัคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และองค์กรอื่นๆ ในพื้นที่  
 3) คณะกรรมการขับเคลื่อน จะเชิญชวนภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาและผู้เช่ียวชาญจากภายนอก
เข้ามาร่วมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษานำร่อง 

     พ้ืนท่ีนำร่อง 
 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ และสตูลเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
นำร่อง 3 พื้นที่แรก ด้วยความพร้อมในการปฏิรูปการศึกษาของพื้นที่ จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ทั้งสามจังหวัดน้ันมีกลไกขับเคลื่อนการศึกษาที่เข้มแข็ง และมีหน่วยงานภายนอกเข้า
ไปร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารอยู่แล้ว รวมทั้งมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่าง
ยั ่งยืน นอกจากนี้แนวทางการปฏิบัติที ่นำไปสู ่ความประสบความสำเร็จของทั ้งสามจังหวัดจะสามารถ
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้เป็นอย่างดี เพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจของจงัหวัดระยอง ศรีสะเกษ และสตลู 
มีความแตกต่างกันมาก ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของประเทศไทยโดยรวม 
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 ต่อมา มติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2561 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมติที่ประชุม ผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ให้ดำเนินการนำร่องพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง 6 ภาค ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องเพิ่มเติมอีก 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชียงใหม่และกาญจนบุรี 
 ปัจจุบัน มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  จำนวน      
6 พื ้นที่ ได้แก่ 1) จังหวัดระยอง 2) จังหวัดศรีสะเกษ 3) จังหวัดสตูล 4) จังหวัดเชียงใหม่ 5) จังหวัด
กาญจนบุรี 6) จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 ส่วนการคัดเลือกสถานศึกษานำร่องจะยึดหลักความสมัครใจ โดยสถานศึกษานำร่องจะยื่นขอ
อนุมัติเข้าร่วมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน ทั้งนี้การเข้าร่วมเป็นสถานศึกษานำ
ร่องของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน ต้องได้รับความเห็นชอบจ าก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษานั้น ถ้าเป็นสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัดด้วย 

ผลลัพธ์ท่ีคาดหวังของพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
 1) ผลลัพธ์ที่คาดหวังและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
ดังนี้ 
  (1) ผู้เรียน มีพัฒนาการในการเรียนรู้สูงขึ้น ทั้งด้านเจตคติ ทักษะ สมรรถนะและความรู้
โดยวัดจากผลการประเมินสัมฤทธิผลของนักเรียน ทั้งในรูปแบบการสอบมาตรฐาน และประเมินสัมฤทธิผล
ในรูปแบบอื่น ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนจะจัดให้มีการออกแบบพัฒนาข้ึนเพื่อวัดพัฒนาการของผู้เรียนใน
ทุกมิติ 
  (2) ครูและผู้บริหารสถานศึกษา มีอิสระการสอนและการบริหารเพิ่มข้ึน จากการลดภาระ
งานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยจะมีจำนวนเวลาในการทำงานอื่น
ที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนลดลง พร้อมทั้งได้รับการเพิ่มขีดความสามารถเชิงวิชการโดยภาคีเครือข่าย
และผู้เช่ียวชาญภายนอก ทำให้นักเรียนและครูในพื้นที่สามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  (3) สังคม มีความเหลื่อมล้ำในการศึกษาลดลง ซึ่งน่าจะทำให้ช่องว่างทางโอกาสทางสังคม
และเศรษฐกิจโดยรวมลดลงไปด้วย จะเห็นได้จากระดับผลการเรียนที่ดีข้ึนของนักเรียน กลุ่มเรียนอ่อนและ
กลุ่มยากจน รวมถึงจำนวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ลดลง อีกทั้งในอนาคตจะมี
บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและพร้อมที่จะช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่มากข้ึน นอกจากนี้  
ผลพลอยได้ที่สะท้อนความสำเร็จของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั ่นคือ ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมจัด
การศึกษามากข้ึน นักเรียนและผู้ปกครองมีความไว้เนื้อเช่ือใจ (trust) ในความสามารถของครูและผู้บริหาร
มากขึ้น 
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 2) ผลลัพธ์ที่คาดหวังและประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนต่อระบบการศึกษาไทยในระยะยาว ดังนี้ 
  (1) ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้สูงข้ึน จากนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เผยแพร่จาก
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไปยังพื้นที่อื่นๆ  
  (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประโยชน์จากนวัตกรรมการเรียนการสอนและการ
บริหารสถานศึกษาที่เกิดข้ึนจากการที่สถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สามารถนำไปใช้พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และมีแนวทางปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จจำนวนมากเพื่อนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา
ของพื้นที่อื่นๆ นอกจากนั้น ยังได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมเชิงนโยบาย ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้     
อย่างอิสระ คล่องตัว เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างราบรื่นและเต็มศักยภาพของครูและผู้บริหาร 
  (3) เขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดสามารถขยายผลนวัตกรรมการบริหารระดับเขตหรือ
จังหวัดที่ดีสู่พื้นที่อื่น โดยพิจารณาได้จากจำนวนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดที่นำนวัตกรรมการ
บริหารไปใช้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
  (4) กระทรวงศึกษาธิการและผู้กำหนดนโยบายการศึกษาชาติ ได้รับข้อเสนอแนะทาง
นโยบายในการจัดการศึกษาของประเทศจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิจัย และได้รับการพสิูจน์
แล้วว่าเป็นแนวนโยบายที่ได้ผลจริง ทั ้งนี ้ สามารถวัดความสำเร็จของการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจากข้อเสนอเชิงนโยบาย และกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
  (5) สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ำในการศึกษาทุกมิติลดลง ซึ่งจะช่วยทำให้ช่องว่างทาง
โอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมลดลง และประเทศไทยจะมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพร้อม
ช่วยพัฒนาประเทศมากข้ึน 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย
ความพร้อมในการปฏิรูปการศึกษา พบว่า จังหวัดน้ีมีกลไกขับเคลื่อนการศึกษาที่เข้มแข็ง และมีหน่วยงาน
ภายนอกเข้าไปร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร รวมทั้งมีโอกาสประสบความสำเร็จ
อย่างยั่งยืน  สามารถประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นได้เป็นอย่างดี เพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
กาญจนบุรีมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของประเทศไทยโดยรวม 
 
1. สภาพท่ัวไปของจังหวัดกาญจนบุร ี

1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุร ี
 จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ ละติจูด : 14 01N และลองจิจูด : 99 32E อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 

129 กิโลเมตร มีพื ้นที ่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที ่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา และเชียงใหม่ อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียง    

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ     จังหวัดตาก จงัหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐ             
                                                          แห่งสหภาพเมียนมาร ์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ     จังหวัดสพุรรณบรุี จังหวัดนครปฐม และจงัหวัดราชบุร ี 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ     จังหวัดราชบรุ ี

          ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ     สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ โดยมเีทือกเขาตะนาวศร ี 
           เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ 
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พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุร ี
 

     
 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า มีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่น้ำสำคัญสองสายคือ แม่น้ำ      
แควใหญ่และแม่น้ำแควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง ที่บริเวณอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุ ่มแม่น้ำ พื้นที ่ทางด้านทิศเหนือ และทิศ
ตะวันตกเป็นเทือกเขาแล้วค่อย  ๆ  ลาดลงมาทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก ทางทิศเหนือ และทิศ
ตะวันตก เป็นป่าไม้ และภูเขา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับ
กับเนินเขาเตี้ย ๆ แต่แห้งแล้ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ มี
ความอุดมสมบูรณ์ แบ่งออกได้เป็น 3 เขต  
  1) เขตภูเขาและที่สูง ได้แก่ พื้นที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาต่อเนื่องจาก
เทือกเขาถนนธงชัย ถัดลงไปทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทอดยาวลงไปทางทิศใต้และถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำ
ลำธารของจังหวัดบริเวณอำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอไทรโยค 
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  2) เขตที่ราบลูกฟูก ได้แก่ พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งลักษณะเป็น  
ที่ราบเชิงเขาสลับเนินเตี้ย ๆ บริเวณอำเภอเลาขวัญ อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา 
และบางส่วนของอำเภอพนมทวน  
  3) เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ ได้แก่ พื้นที่ทางด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นที่ราบ ดินมีความอุดม
สมบูรณ์บริเวณอำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอเมืองกาญจนบุรีและบางส่วนของอำเภอพนมทวน 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพพื้นที ่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นป่าไม้ และภูเขา พื ้นที ่ทาง               
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ แต่แห้งแล้ง 
พื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจาก
จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพท้องที่กว้างขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป บริเวณที่ราบ                      
จะมีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันตก ส่วนบริเวณที่เป็นป่าและภูเขา        
จะแตกต่างไป  คือ ในฤดูร้อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง         
เดือนตุลาคม   
 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวดักาญจนบุรี)  
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1.4 เขตการปกครอง 
             จังหวัดกาญจนบุรี  แบ่งเขตการปกครอง ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนกลาง       

ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ ่น ในระดับอำเภอ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
กาญจนบุรี อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค อำเภอ
สังขละบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอบ่อพลอย อำเภอพนมทวน อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา และ
อำเภอหนองปรือ  

  1) ในระดับตำบล แบ่งเขตการปกครองเป็น 94 ตำบล 910 หมูบ่้าน 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 122 แหง่ ประกอบด้วย องค์การบรหิารส่วนจังหวัด  

1 แห่ง เทศบาลเมอืง 2 แหง่ เทศบาลตำบล 47 แหง่ และองค์การบรหิารส่วนตำบล 72 แห่ง 
1.5 ประชากร 

    ประชากร ณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 483,974 คน แยกเป็นชาย 236,734 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.91  หญิง 247,240 คน    คิดเป็นร้อยละ 51.09 อำเภอที่มีประชากรมากที่สุด   ได้แก่ อำเภอ
ท่ามะกา มีจำนวน 85,487 คน คิดเป็นร้อยละ 17.66 รองลงมาได้แก่ อำเภอท่าม่วง มีจำนวน 67,433 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.93 และอำเภอสังขละบุรี มีจำนวน ประชากรน้อยที่สุด คือ 12,918 คน คิดเปน็ร้อยละ 
2.67 สำหรับอำเภอที่มีจำนวนครัวเรือนมากที่สุดได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี มีจำนวน 26,384 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 16.39 รองลงมาคือ อำเภอท่ามะกา มีจำนวน 25,794 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.02 และ
อำเภอศรีสวัสดิ์มีจำนวนครัวเรือนน้อยที่สุด คือ 4,895 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.04 

1.6 การท่องเท่ียว  
  จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย” มี
ศักยภาพในการท่องเที ่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน และ
แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ
การท่องเที่ยวที่ครบครัน การเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้ระยะเวลาเพียง 1 – 3 ชั่วโมงเท่านั้น จาก
กรุงเทพมหานคร ทั้งทางรถยนต์  และรถไฟ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น น้ำตกเอราวัณ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น น้ำตกไทรโยคน้อย  
น้ำตกไทรโยคใหญ่ น้ำตกนางครวญ น้ำตกเกริงกระเวีย น้ำตกผาตาด ถ้ำธารลอด  ถ้ำดาวดึงส์  ถ้ำพระธาตุ 
ถ้ำเสาหิน ถ้ำสวรรค์บันดาล น้ำพุร้อนหินดาด  เขาช้างเผือก 
  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแคว อุทยานประวัติศาสตร์  
เมืองสิงห์ สุสานทหารสัมพันธมิตร โบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถี โบราณสถานพงตึก อนุสรณ์สถาน 
ช่องเขาขาด 
  แหล่งท่องเที ่ยวที ่มนุษย์สร้างขึ ้น เช่น สะพานอุตตมานุสรณ์ ด่านเจดีย ์สามองค์                           
เข่ือนศรีนครินทร์  เข่ือนวชิราลงกรณ  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านหนองขาว วัดถ้ำเสือ  
วัดถ้ำเขาน้อย  วัดทิพย์สุคนธาราม  หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดวังก์วิเวการาม หมู่บ้านไทย     
ทรงดำ และวัฒนธรรมชาวมอญ อำเภอสังขละบุรี 
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1.7 ด้านการศึกษา 
               จังหวัดกาญจนบุรีมีสถาบัน สถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จำนวน  531 
แห่ง  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี  และ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันการศึกษาเอกชน) 
                จากการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ปี 2562 พบว่า ประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4,ป.7,ป.6) คิดเป็นร้อยละ 45.21รองลงมา ได้แก่จบช้ันมัธยม 
ศึกษาตอนต้น (มศ.1 – 3หรือ ม.1 – 3) คิดเป็นร้อยละ 16.90 จบช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4–5 หรือ 
ม.4–6 หรือ ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 12.62 จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 8.11 ไม่เคยศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 5.21 ต่ำกว่าช้ันประถมศึกษา (ป.4,ป.7,ป.6) คิดเป็นร้อยละ 6.44 อนุบาลหรือศูนย์เด็กเล็ก
คิดเป็นร้อยละ 2.11 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ ปวส.คิดเป็นร้อยละ 2.95 และจบการศึกษาสูงกว่า
ระดับปริญญาตรีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.45 รายละเอียดดังตาราง 

ตารางแสดงระดบัการศึกษาของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562 

ระดับการศึกษา 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

จำนวน
(คน) 

ร้อยละ จำนวน
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่เคยศึกษา 10,514 2.17 14,685 3.03 25,199 5.21 

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 5,313 1.10 4,894 1.01 10,207 2.11 
ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา  
(ป.4,ป.7,ป.6) 

15,012 3.10 16,158 3.34 31,170 6.44 

ประถมศึกษา (ป.4,ป.7,ป.6) 106,561 22.02 112,257 23.19 218,818 45.21 
ม.ต้น (มศ.1-3 หรือ ม.1-3) 43,176 8.92 38,636 7.98 81,812 16.90 
ม.ปลาย (มศ. 4-5 หรือม.4-6 หรือปวช.) 31,338 6.48 29,743 6.15 61,081 12.62 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ ปวส. 7,686 1.59 6,570 1.36 14,256 2.95 
ป.ตรี หรือเทียบเท่า 16,279 3.36 22,979 4.75 39,258 8.11 
สูงกว่าปริญญาตรี 855 0.18 1,318 0.27 2,173 0.45 

รวม 236,734 48.91 247,240 51.09 483,974 100.00 
 

                                                                  ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 
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แผนภูมิแสดงจำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จากข้อมลูจำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชากรจงัหวัดกาญจนบุรสี่วน
ใหญ่มรีะดับการศึกษาในช่วงประถมศึกษา (ป.4 , ป.7 , ป.6) จำนวน 218,818 คน คิดเป็นร้อยละ 45.21  
รองลงมา คือมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1-3 หรือ ม.1-3) จำนวน 81,812 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 และ
ระดับการศึกษาสงูกว่าปริญญาตรีน้อยทีสุ่ด จำนวน 2,173 คิดเป็นร้อยละ 0.45 

                    1.8  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  
                        เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพื้นที่ที่จัดต้ังข้ึนเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพื่อประโยชน์
ต่อการส่งเสริม สนับสนุนและอำนวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการดำเนินกิจการ            
ต่าง ๆ  เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอื ่นใดที ่เป็นประโยชน์แก่                  
การเศรษฐกิจของประเทศ ร ูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท เช่น เขตการค้าเสรี                       
เขตอุตสาหกรรมเสรี  เขตปลอดภาษี เขตการค้าชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการส่งออก (แปรรูป) ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ได้กำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น    
2 ระยะ ดังนี้  
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ระยะที่ 1 กำหนดไว้ 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดตาก 14 ตำบลใน 3 อำเภอ 2) จังหวัด 
มุกดาหาร 11 ตำบลใน 3 อำเภอ 3) จังหวัดสระแก้ว 4 ตำบลใน 2 อำเภอ  4) จังหวัดตราด 3 ตำบลใน
อำเภอคลองใหญ่  5) จังหวัดสงขลา 4 ตำบล ในอำเภอสะเดา และระยะที่ 2 กำหนดไว้  5 จังหวัด ได้แก่  
1) จังหวัดเชียงราย  21  ตำบล ใน 3 อำเภอ  2) จังหวัดหนองคาย 13 ตำบล ใน 2 อำเภอ 3) จังหวัด
นครพนม 13 ตำบล ใน 2 อำเภอ 4) จังหวัดนราธิวาส  5 ตำบล ใน 5 อำเภอ และ 5) จังหวัดกาญจนบุรี 2  
ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านเก่า และตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง โดยใช้กลยุทธ์ 
สำคัญ  4  ประการ ได้แก่ 
                1) สนบัสนนุพื้นทีเ่ศรษฐกจิใหม ่  

    2) สนบัสนนุโครงสร้างพื้นฐาน    
     3) สนบัสนนุ SMEs และการลงทุนต่อเนื่อง และ 

                 4) จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกจิชายแดน 
                  ประโยชน์ที่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถือเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค                
จะได้รับจากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การส่งเสริมการลงทุนในประเทศ การส่งเสริมการส่งออก                
การส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้า เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูม ิภาค              
เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้าไทย ในตลาดภายในภูมิภาค 

                อย่างไรก็ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องมีการพัฒนาด้าน 
อื่นๆ ควบคู่กันไป อาทิ การพัฒนาโครงข่ายพื้นฐานทางบก ทางน้ำและทางอากาศ มีการปรับปรุงระบบ
ศุลกากร มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค อีกทั้งการบริหารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืนได้
นั้น คือ การพัฒนาคน โดยการให้ศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และดำรงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีคุณภาพ  
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุร ี
 
 

ศักยภาพและโอกาส 

 สามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยที่ตั้งซึ่งอยู่บนแนวเช่ือมโยงระหว่างเขต 

เศรษฐกิจพิเศษทวาย (เมียนมาร์) พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) เป็นเส้นทาง
คมนาคมที่สามารถขนส่งสินค้าออกทางทะเลได้ทั้งทางท่าเรือทวายไปสู่ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดีย
ตะวันออกกลางและยุโรป และท่าเรือแหลมฉบังไปสู่ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิค มีแผนที่จะก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงระหว่างบางใหญ่  (นนทบุรี) พื้นที่ชายแดนกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเชื่อมโยง
ระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีกับกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกจากนั้นอุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตร อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์และยานยนต์ที่มีในพื้นที่ มีโอกาสที่จะพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าโดย
อาศัยความได้เปรียบของประตูทางออกทางทะเลทั้งสองฝั่งมหาสมุทร และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน 
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กิจกรรมท่ีมีศักยภาพ 

นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเช่ือมโยงกับทวาย อุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นอุตสาหกรรม 
สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและอุตสาหกรรม
พลาสติก

จากการประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)  
ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการ
ประชุม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
มีผู ้เข้ารับการประชุม จำนวน 500 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ตัวแทนผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงนำความคิดเห็นจากที่ประชุมมาจัดทำแผนยุทธศาสตร์
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องในทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดแผนงานเป็นระยะตามช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่น พร้อมทั้งให้มีการ
ทบทวน ปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ
วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีนโยบายเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมลำ้
ทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรีข้ึน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการการศึกษารูปแบบใหม ่ซึ่งเปน็การทดลองกระจายอำนาจ
จากส่วนกลางไปยังจังหวัดโดยมีเป้าหมาย 4 ประการ โดยใช้กรอบแนวคิดในการพัฒนาการศึกษา ดังนี้  

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580)  
2. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560 – 2564) 
3. แผนการศึกษาแหง่ชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)  
4. แผนพฒันาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2560–2564) 
5. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

    6. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
7. แผนพฒันาการศึกษาจังหวัดกาญจนบรุี 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) 
 

ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ  20  ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพื่อ
เป็นกรอบการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ป)ี และยุทธศาสตร์ 
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การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นำไปสู ่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบ
สนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ 
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป(ีพ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี ้

1. ด้านความมั่นคง 
  (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรร์ัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (3) การรักษาความมั ่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2. ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั ่งยืน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
  (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
  (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเปน็หุ้นสว่น การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
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  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
 4. ด้านการสรา้งโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (1) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน  
  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 5. ด้านการสรา้งการเตบิโตบน คณุภาพชีวิตท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปอ้งกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำใหม้ีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ
บรหิารจัดการอทุกภัย อย่างบรูณาการ  
  (3) การพฒันาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (4) การพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม  
  (5) การร่วมลดปญัหาโลกร้อนและปรับตัวใหพ้ร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) การปรับปรงุโครงสร้าง บทบาท ภารกจิของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพฒันาระบบบรหิารจัดการกำลงัคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรงุกฎหมายและระเบียบต่างๆ  
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  (7) พฒันาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  (8) ปรบัปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครฐั 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 

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

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยจิตสาธารณะและ 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
  1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
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  1.7 ผลักดันใหส้ถาบันทางสงัคมมสี่วนร่วมพฒันาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 

  2.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
  2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั ้งด้านการศึกษาสาธารณสุขและสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
  2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการ
จัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
  3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  4.1 การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคงสมดุล 
และยั่งยืน 
  4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
และยั่งยืน 
  5.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก 
ของชาติ 
  5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกนัประเทศเพือ่เตรียมความพร้อมในการรบัมอื
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
  5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพื่อบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิสงัคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
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  5.5 การบรหิารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาเพื่อใหเ้กิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานทีเ่กี่ยวข้องกบัความมั่นคงการพฒันาภายใต้การมสีว่นร่วมของภาคประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานบทบาทภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มี 
ความโปร่งใสทันสมัยคล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 
  6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน 
การคลังภาครัฐ 
  6.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
  7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
  7.5 การพฒันาเศรษฐกจิดิจิทลั 
  7.6 การพฒันาระบบน้ำประปา 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
  8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพฒันาและผลกัดันสูก่ารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
และเชิงสังคม 
  8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur)  
  8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
  9.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  9.2 การพัฒนาเมือง 
  9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
  10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  10.2 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการและการลงทุน 
ที่โดดเด่นในภูมิภาค 
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  10.3 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment)  
ของผู้ประกอบการไทย 
  10.4 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
  10.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาคและนานา
ประเทศ 
  10.6 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลกเพื่อรกัษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างไทยและมหาอานาจต่างๆทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 

10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกบัภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 

แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา

และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ 
คือ  
 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลอ้งกับบทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4) เพื ่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที ่ม ีรายได้ปานกลาง และความเหลื ่อมล้ำ
ภายในประเทศลดลง  
 แผนการศึกษาแหง่ชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  
 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนใหม้ีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3Rs8Cs)  
 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวช้ีวัดเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
53 ตัวช้ีวัด 
 แผนการศึกษาแหง่ชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุง่หมาย 
วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5: การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพฒันาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2564) 
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคม
โลก อำนาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ 
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 กับทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และ
มิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถ
กำหนดเป็นสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวช้ีวัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยทุธ์ ได้ดังนี้ 

1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ  
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต    

2. กำลังคนได้รับการผลิตและพฒันา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ     
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนบัสนุนการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน     
4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิต      
5. ระบบบรหิารจัดการการศึกษามีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมสี่วนร่วม  

จากทุกภาคส่วน  

2. ตัวชี้วัดตามเปา้หมายหลัก        
1. ผลคะแนนสอบ PISAในแต่ละวิชา  
2. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน จากการทดสอบระดับชาติ  
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาที่ทำงานให้  
7. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือ  

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิง่ประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่ และ 

ตีพิมพ์  
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน 
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ท้องถ่ิน  
10. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ป ี

11. ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นข้ึนไป  
12. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15– 17ปี 
13.สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
14. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

3. วิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม”       
“ผู ้เร ียน”หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเร ียน นักศึกษา และประชาชน ที ่ได้ร ับบริการจาก 

กระทรวงศึกษาธิการ    
“มีความรู้คู่คุณธรรม”หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 

แบ่งปัน ซึ่งเป็น 2 เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
“มีคุณภาพชีวิตท่ีดี”หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในการดำรงชีวิต       
“มีความสุข”หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีความสามัคคีปรองดอง    
“สังคม”หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

4. พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประเภทสูส่ากล      
2. เสรมิสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม      
3. พัฒนาระบบบรหิารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  

5. ยุทธศาสตร์      
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล         
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา         
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกบัความต้องการ 

ของการพฒันาประเทศ         
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

ตลอดชีวิต         
5. ยุทธศาสตร์สง่เสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา       
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและสง่เสรมิใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด  

การศึกษา     
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6. ผลผลิต ผลลัพธ์  ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใตยุ้ทธศาสตร์     
6.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ 

ประเมินผล    

ผลผลิต ผลลัพธ์          
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน สามารถท่องจำและนำสิ่งที่จำไปฝึกคิดวิเคราะห์  

คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้อง
กับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู ้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับ
การศึกษาที่มี คุณภาพมาตรฐาน มีจิตสำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง
สามารถอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์       
1.ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิด  

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์   
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธ์ิทาง  

การเรียนสูงข้ึน   
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผูเ้รียนทกุระดบัการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 

กลยุทธ์   
1.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา  

ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 

การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก    
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต     

สื่อการเรียนการสอน ตำราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์    
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ 

กระบวนการ จัดการเรียนการสอน   
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ      

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

6.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา       
ผลผลิตผลลัพธ ์

มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครู  
ครบตามเกณฑ์ มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง และมีครูที ่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที ่สอน ผู ้มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะ
ตาม มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มทีแ่ละขวัญกำลงัใจที่ดีในการปฏิบัตหินา้ที่     
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ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์       
1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด   
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 

ที่กำหนด   
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ    
4. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา  

คุณภาพชีวิตที่ดี   
5. ร้อยละความพงึพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหาร  

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์   
1.วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการในการจัดการศึกษาทกุระดบั /ประเภทการศึกษา    
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ   
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครปูระจำการทีส่อนไม่ตรงวุฒิ ครูทีส่อน  

คละช้ันและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน     
4. สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจงูใจใหก้ับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
5. พัฒนาระบบบรหิารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี     

ประสิทธิภาพ 

6.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้อง 

กับความต้องการของการพัฒนาประเทศ      
ผลผลิต ผลลัพธ์      
มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มี 

คุณภาพ เพิ ่มจำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที ่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตาม
ความถนัดและ ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิง
พาณิชย์ การให้การ รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค        

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ  

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือ  

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่และ 

ตีพิมพ์ 
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5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน  
ท้องถ่ิน  

6. จำนวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนกับองค์กรหน่วยงานทั้งในและ  
ต่างประเทศ    

7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพิ่มข้ึนต่อปี 
8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา     

ถึงปริญญาตรี   
9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับ     

การพัฒนาเพิ่มข้ึน      
กลยุทธ์   
1.เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล    
2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ   
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ  

ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ     
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่าย     

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ   
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง   
6.4  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต     
ผลผลิต ผลลัพธ ์

ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการ 

ศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ 
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้     

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี  
2. ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นข้ึนไป 

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

ทางการศึกษา   
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ไปใช้ ใน 

การประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้   
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6. จำนวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน    
กลยุทธ์ 
1.ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน     

ในทุกพื้นที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ      
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ  

ความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย    
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล                     

เป็นรปูธรรมอย่างกว้างขวาง     
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 

5. เร่งพฒันาแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ       
มีความหลากหลาย และสามารถใหบ้รกิารได้อย่างทั่วถึง       

6.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือการศึกษา    
ผลผลิต ผลลัพธ ์

ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง 

ทรัพยากร และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั ่วถึงและมีประสิทธิภาพ  มีองค์ความรู้
เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวม
สื่อการเรียน การสอนแบบดิจิทัลที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศที่ถูกตอ้ง
และเป็นปัจจุบัน    

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร ์
1.ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT,  

DLTV, ETV มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสูงข้ึน     
  2. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 30Mbps   

3. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน   
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

และไม่ซำ้ซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   
2. พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ 

การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมลูการศึกษาทุกระดับประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ เป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน    

3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน  
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับประเภทการศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบ   

4. จัดหาอุปกรณ์ ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
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6.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
ในการจัดการศึกษา     

 ผลผลิตผลลัพธ์ 
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส  

และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ
กระจายอำนาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถ่ิน
ได้      

ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 

2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ  
พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถ่ินได้   

3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน 

4. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

ของหน่วยงาน  
6. จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย  
กลยุทธ์   
1.ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น  

ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่ระดับภาคจังหวัด  
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณการเงินให้มีประสิทธิภาพ   
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความ 

เหลื่อมล้ำ สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้    
4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง  

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา    
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายความเป็น  

ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ   
6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความพร้อม พัฒนา  

เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ    
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการดำเนินการตาม
บทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดหลักการมีส่วนร่วม การสร้างความรู้
ความเข้าใจสื่อสารระหว่างหน่วยงาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดทำจนถึงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ  
ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาผลิต และพัฒนากำลังคนการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื ่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและระบบบริหารจัดการศึกษาท ี ่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 –2565) และนโยบายรัฐบาลตลอดจนรองรบัสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของ
กระแสโลกาภิวัตน์ในโลกศตวรรษที่ 21 ดังนั้น จึงกำหนดแนวทางทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกบัแผนระดับที ่1 ยุทธศาสตร์ชาติแผนระดับที่ 2 
แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
แผนการปฏิรูปประเทศ11 ด้าน แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายรัฐบาล 

 2. นำเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้ และนำแผนปฏิบัติราชการฯ เข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) พร้อมทั้ง หน่วยงานในสังกัดนำเข้าข้อมูล แผนงาน/โครงการ ที ่ร ับผิดชอบภายใต้
แผนปฏิบัติราชการรายปีเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 3 .  ข ับเคล ื ่ อนการดำเน ินการตามบทบาทและภารก ิจของหน ่วยงานในส ั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการโดยยึดแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
กรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

 4. รายงานแผน โครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)                 
ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 
 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

  วิสัยทัศน์ 
 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพฒันาในทุกมิติให้เป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพฒันา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

  พันธกิจ  
 1) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภทตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
และเทียบเท่าระดับสากล 
 2) สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
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 3) ผลิต พัฒนา และสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนให้มีความพร้อมรองรับการพัฒนาประเทศ                 
 4) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  เป้าประสงค์รวม 
 1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและ
ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 2) ประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
เสมอภาค 
 3) กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
 4) ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
เชิงพาณิชย์ 
 5) ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจาก 
ทุกภาคส่วน 
 

  แผนปฏิบัติราชการมีแนวทางดังนี้ 
1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 

    1) เป้าหมาย  
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับความมั่นคงและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบใหม่ 
 

   2) ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ัดการเรียนรู้เพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกที่

ถูกต้องเกี่ยวกบัสถาบันหลักของชาติ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับ 

การเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ 

อาชีพ เพื่อการมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถ่ิน 
 

  3) แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

(ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 3.ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ 
การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
    1) เป้าหมาย  
 1. กำลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
 2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด
เชิงพาณิชย์ 
   2) ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคนใน 10 
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มข้ึน 

2. ร้อยละของกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศ 
3. สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา(ปวช.1 : ม.4) 
4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ 

ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
  3) แนวทางการพัฒนา 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ 
การพัฒนาประเทศ 

     2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    1) เป้าหมาย  
1.  ผู ้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู ้ที ่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานสากล 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและมีทักษะที่จำเป็นใน 
ศตวรรษที่ 21 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
มีสมรรถนะสูงสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 เพื ่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2) ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน (เฉพาะปี 2563 กำหนดเป็น ร้อยละของนักเรียนทีม่ี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น)(ปี 
2564 – 2565 ปรับให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติฯ) 

2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD)  
3. จำนวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ 

 คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา) 
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4. ร้อยละของสถานศึกษาได้รู้สถานภาพและมาตรฐานในด้านการเรียนการสอน และการบริหาร 
ของสถานศึกษา และได้รับข้อแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  (เฉพาะปี 2563 
กำหนดเป็น ร้อยละของสถานศึกษาแต่ละระดับที่มีผลการประเมินคุณภาพดีข้ึนไป 

5. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 
6. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและ 

พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(ปี 2563 กำหนดเป็น ร้อย
ละของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะของครูยุคใหม่ เพื ่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ) 
 

  3) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพตาม 

พหุปัญญา 
   3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
    1) เป้าหมาย  
 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เสมอภาคและ
เหมาะสมกับช่วงวัย 
   2) ตัวชี้วัด 

1. อัตราการเข้าเรียนของผูเ้รียนแตล่ะระดับการศึกษาต่อประชากรกลุม่อายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 
2. จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาและ 

การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น 
3. จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
  3) แนวทางการพัฒนา 

1.เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
 2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษาสำหรบัคนทุกช่วงวัย 
 3. พัฒนาระบบการเทียบประสบการณ์ และการเทียบโอนความรู้ 
 4. พัฒนาแหลง่เรียนรู้ให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิาร 
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5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   1) เป้าหมาย  
 ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัดการศึกษาที่
หลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ 
 

   2) ตัวชี้วัด 
1. จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้รับการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข 
2. จำนวนกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้รับการจัดทำ ปรับปรุง แก้ไข 
3. จำนวนระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงที่เช่ือมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจาก 

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ด้านสาธารณสุข สังคม 
ภูมิสารสนเทศ แรงงาน และการศึกษา (ปี 2563 กำหนดตัวช้ีวัดเป็น จำนวนฐานข้อมูลที่มีการเช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลรายบุคคลทุกช่วงวัย ข้อมูลด้านการศึกษา และด้านอื ่นที่เกี ่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
  3) แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลกัธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

พระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
ปัจจุบันได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ เมื่อ 

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เนื่องจากต้องพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นรากฐานสำคญัของ    
การพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพ มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถอยู่
และทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งความแตกต่างหลากหลายได้มีความรู้เท่าทันโลก และมีทักษะในการประกอบ
อาชีพตามความถนัดของผู้เรียนแต่ละคน และให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม ร่วมกันพัฒนา คุณภาพและประสิทธิภาพและลดความเหลื ่อมล้ำในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงกำหนดให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิรูปการบริหารและการ
จัดการการศึกษาขึ้น เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษาอันเป็นการนำร่องในการกระจายอำนาจ 
และให้อิสระแก่หน่วยงาน ทางการศึกษาและสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิผลและลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งมีการขยายผลนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีไปใช้ในสถานศึกษาอื่น พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ระยะเวลาใช้บังคับเจ็ดปี  
 เนื่องจากพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 มีขึ้นเพื่อให้เกิดพื้นที่ 

นวัตกรรมการศึกษา สำหรับทดลอง การบริหารจัดการศึกษาจึงต้องกำหนดระยะเวลาการทดลองให้ชัดเจน 
ดังนั้นพระราชบัญญัตินี้จึงมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลาเจ็ดปี และสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีกหนึ่ง
ครั้ง แต่ไม่เกินเจ็ดปีโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 2) 
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2. นิยามศัพท์ 
 “นวัตกรรมการศึกษา” หมายความว่า แนวคิด วิธีการ กระบวนการ สื่อการเรียนการสอน 

หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการทดลองและพัฒนาเป็นที่น่าเชื่อถือว่าสามารถส่งเสริม           
การเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการนำสิ่งดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
พื้นที่ นวัตกรรมการศึกษาด้วย 

“พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” หมายความว่า พื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นพื้นที่ปฏิรูป 
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา  

“ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา” หมายความว่า พัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ สมรรถนะ ทักษะ 
และเจตคติ 

“สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” หมายความว่า โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประเภทสามัญศึกษา 

“สถานศึกษานำร่อง” หมายความว่า สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา 

ขั ้นพื ้นฐาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หรือของเอกชน ที ่อยู ่ในพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา ที่
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอนุมัติให้เป็นสถานศึกษานำร่อง 

3. การจัดตั้งพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
3.1 การจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 1) คิดค้นและพฒันานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการ

ศึกษาของผู้เรียน รวมทัง้เพือ่ดำเนินการให้มกีารขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอื่น 
 2) ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา 

  3) กระจายอำนาจและให้อิสระแก่พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
  4) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง) 

3.2 การกำหนดพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
คณะรัฐมนตรโีดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้มีอำนาจกำหนดให้จงัหวัดใด 

เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยคณะกรรมการนโยบายจะต้อง
พิจารณาความเหมาะสมของจังหวัด ความพร้อม การมสี่วนร่วมและโอกาสที่จะประสบความสำเรจ็อย่าง
ยั่งยืน และต้องคำนึงถงึผลการดำเนินการทีผ่่านมาของพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาทีม่ีการจัดต้ังอยูก่่อนแล้ว
ด้วย (มาตรา 6) 

3.3 การขอเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 จังหวัดใดประสงค์จะเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้คณะผูเ้สนอโดยความเห็นชอบ ของ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย เพื่อดำเนินการขอจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา ซึ่งคณะผูเ้สนอจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความมีส่วนร่วมและความพร้อมของจงัหวัดในการเป็นพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาพร้อมทัง้ดำเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด (มาตรา 
7 และมาตรา 8) 
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4. คณะกรรมการนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
    กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี หรือ

รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยตำแหน่งเจ็ดคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดจิทิลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินแปดคน และให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเป็นกรรมการและเลขานุการ (มาตรา 10) มีหนา้ที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ใน
การดำเนินการส่งเสริมให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดและยุบเลิกพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา กำกับดูแลการดำเนินการของคณะกรรมการขับเคลื ่อนพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษา ตลอดจน
กำหนด หลักเกณฑ์และกฎหมายลำดับรองต่าง ๆ  เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 
10และมาตรา 15) 

5. การบริหารพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
   กำหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื ่อนพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษาจำนวนไม่เกินยี ่ส ิบเอ็ดคน

ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และกรรมการอื่น ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบดว้ย 
กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง ผ ู ้แทนสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานในพื ้นที ่ ผ ู ้แทน
สถาบันอุดมศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาครูผู้แทนองค์กรเอกชน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้ ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการ และเลขานุการ มีหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์และ
แผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานไป
ปรับใช้กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องอย่างต่อเนื่อง จัดให้มี
การออกแบบ การทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และจดัให้มี
การประเมินผล การจัดการศึกษาของสถานศึกษานำร่อง (มาตรา 19 และมาตรา 20) 

6. สถานศึกษานำร่อง 
    การเป็นสถานศึกษานำร่อง ให้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือของเอกชนที่อยู่ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ซึ่งประสงค์
จะเป็นสถานศึกษานำร่อง ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาเอกชน แล้วแต่กรณีและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ให้ขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษานำร่อง (มาตรา 27)  

7. การประเมินผล 
    กำหนดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทุก

สามปีโดยคณะผู้ประเมินอิสระซึ่งคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแต่งตั้งเป็นผู้ทำการ
ประเมินแล้วรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
เพื่อพิจารณา หากปรากฏผลการประเมินว่าพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใด ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้       ให้คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อยุบเลกิ
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พื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้นตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กำหนด ในการนี้ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิ
ของนักเรียนและครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการยุบเลิกด้วย ในกรณีที่ผล
การประเมินปรากฏว่าการดำเนินงานและบริหารจัดการพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษามีผลสัมฤทธิ ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการเป็นพื้นที่ นวัตกรรมการศึกษา ให้คณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ดำเนินการเพื่อให้มีการขยายผลสัมฤทธ์ิ ดังกล่าวไปใช้กับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น
ต่อไป (มาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42) 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัด ซึ่งมีปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ และเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดให้มีศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญปัญหา จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์(Vision)  
“สร้างคนดี มีคุณภาพ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียงอย่าง 

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

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 

หลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

3. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์รวม (Goal) 
1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย      
2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานทำสอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษของจังหวัดและพื้นที่ชายแดน      
3. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ      
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ      
5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล และ 

บูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์(Strategies)    
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนท่ีชายแดน      

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกความเป็นชาติไทย                         
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทักษะชีวิต และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน                       
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน       
กลยุทธ์ที่ 2.1 การผลิต พัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำที่สอดคล้อง                                          

กับความต้องการพัฒนาประเทศ                         
กลยุทธ์ที่ 2.2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
กลยุทธ์ที่ 3.1 เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา                         
กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”        
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม                         
กลยุทธ์ที ่ 4.2 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล      
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                         
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา   

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีชายแดน    

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนท่ีชายแดน    
เป้าประสงค์           
1.ประชากรมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         
2. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี               
ตัวชี้วัด   
1. ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรัก  

และการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั ่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพิ่มข้ึน                            

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ  เนตรนารี เพิ่มข้ึน                            
3. ร้อยละของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชา  

ลกูเสือระดับต่าง ๆ ผ่านการประเมินทุกระดับ                            
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 

ค่านิยมหลัก 12 ประการ เพิ่มข้ึน           
 5. ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จัดกิจกรรม 

สะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์                            
6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและ  

วัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคม        
 7. ร้อยละของสถานศึกษาที ่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริ มการอยู่

ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น          
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8. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับช้ัน ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน                   
ยาเสพติด                            

9. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหายาเสพติด   

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิต พัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน           
เป้าประสงค์                            
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพตรงตามความต้องการของท้องถ่ิน ตลาดแรงงาน และ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ                            
2. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ      
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนำความรู้ ไป 

ประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน                  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/ สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ที่มี 

มาตรฐานเพิ่มข้ึน                            
3. ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษามีสมรรถนะทีต่รงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน และ 

การพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึน                            
4. ร้อยละขององค์ความรู้ของงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สื่อ เทคโนโลยีที่มีการ 

นำไปใช้เพื่ออ้างอิง และ/หรือต่อยอด เพิ่มข้ึน   
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     

เป้าประสงค์                             
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา       
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพผู้เรียน                 
ตัวชี้วัด       
1. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตร       
2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติการศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET ,   

V-NET และ B-NET) เพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา       
3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติการศึกษานอกระบบ (N -NET) ทุก 

รายวิชาทุกระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40       
4. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดลดลง   
5. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการ 

เรียนรู้ 
  6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ       

7. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  
มาตรฐาน        

8. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ได้คุณภาพและมาตรฐาน       
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9. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ       
10. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรม  

การศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย       
11. อัตราการออกกลางคันลดลง       
12. ร้อยละของกำลังแรงงานที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นข้ึนไป            
13.ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ       
14. สัดส่วนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสายสามัญต่ออาชีวศึกษา 

เพิ่มข้ึน            
15. ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย ระบบ  

DLIT, DLTV, ETV       
16. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงข้ันต่ำ30 Mbps 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “ประเทศไทย 4.0”                     
เป้าประสงค์                 
1. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                            
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิตและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง                     
ตัวชี้วัด   
1.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                           
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการ 

เรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                
3. ร้อยละของสถานศึกษาสถาบันการศึกษา ที่จัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล          

เป้าประสงค์                      
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา      
  ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กทีบ่รหิารจัดการได้อย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 
4. ร้อยของสถานศึกษาทีม่ีเครอืข่ายในการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. จำนวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ 

เพิ่มขึ้น 
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6. จำนวนหน่วยงานภายงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพการพัฒนา 
ทักษะอาชีพระยะสั้นเพิ่มข้ึน  

7. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและต่อเนื่อง 
สม่ำเสมอ  

8. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของ 
หน่วยงาน  

9. ร้อยละความพงึพอใจของผูป้กครองและชุมชนในการให้บริการการศึกษาของ 
สถานศึกษาสูงข้ึน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีชายแดน 
เป้าประสงค์       
ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพเิศษและพื้นที่ชายแดนของจังหวัด
ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 

(ภาษาพม่า และภาษาจีน) ได้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพสอดคล้องกับ 

ความต้องการในการพัฒนาจังหวัดสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3.จำนวนหลักสูตรท้องถ่ินที่พัฒนาข้ึนสอดคล้อง เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน ในเขต 

เศรษฐกิจพิเศษ                                                           
4. ร้อยละของผู้เรียนทกุระดับมีความรูแ้ละทกัษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (ICT) เพื่อการ 

สื่อสารและการประกอบอาชีพอย่างรู้เท่าทัน                                                    
5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของการพัฒนา 

ท้องถ่ินสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและสามารถถ่ายทอดความรู้ ข่าวสารที่ถูกต้องให้ครอบครัวและชุมชนได้   
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จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดกาญจนบรุีเป็นจงัหวัด
นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของภาคกลาง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดรูปแบบการบรหิาร
จัดการการศึกษารปูแบบใหมซ่ึ่งเป็นการทดลองกระจายอำนาจการบรหิารจัดการจากส่วนกลางไปยังจังหวัด 
โดยมีระบบ   และกลไกการบรหิารจัดการพื้นที่ด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้สถานศึกษามอีิสระในด้านวิชาการ 
การบริหารบุคลากร และการบรหิารทั่วไป ด้วยความรับผดิชอบต่อคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การพัฒนา
สมรรถนะของผูเ้รียนใหเ้หมาะสมกบัศักยภาพของผู้เรียน บริบทพื้นที่ และความต้องการของประเทศ  
โดยมีเป้าหมายหลกั 4 ประการคือ 
 ประการที่ 1 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง  3  ด้าน 
ซึ่งได้แก่ เจตคติ ทักษะสำคัญและความรู้ รวมทัง้ขยายผลสูน่ักเรียนทั่วประเทศในอนาคต 
 ประการที่ 2 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา โดยยกระดบัผลการเรียนรู้ของนกัเรียน
ทั้งกลุ่มอ่อนและยากจน 
 ประการที่ 3 เพื่อพฒันานวัตกรรมการบรหิารการศึกษาระดบัจังหวัด ขยายผลนวัตกรรมการศึกษา
ทั้งเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้ และการบรหิารในสถานศึกษาไปสู่นโยบายการศึกษาในระดบัชาติและ
พื้นที่อื่น เช่น ด้านหลักสูตร ตำรา สื่อการเรียนรู้ การทดสอบ การประเมินสถานศึกษา บุคลากร การเงิน 
รวมทั้งความสอดคล้องของการบรหิารงานด้านต่างๆ 
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ประการที่ 4 เพื่อให้เกิดการร่วมมือกบัภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เอกชน และ 
ประชาสงัคมในการจัดการศึกษา การพฒันา และการขยายผลนวัตกรรมการศึกษา 

จังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
หมวด 1 มาตรา 5 การจัดต้ังพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม
การศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนรวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการ
ขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นการกระจายอำนาจ ให้อิสระแก่หน่วยงานทางการศึกษา    และ
สถานศึกษานำร่องในพื้นที ่นวัตกรรมการศึกษาเพื ่อเพื ่อเพิ ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หมวด 
3 การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ 
และให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอานาจหน้าที ่หลักๆ คือการก ำหนด
ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การประสานให้หน่วยงาน
ทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หน่วยงานอื ่นของรัฐและเอกชน ดำเนินการร่วมกันเพื่อ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงาน ประสานให้หน่วยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะให้การสนับสนุนทางเทคนิคในการจัดทำสื่อการสอนจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ พัฒนา
บุคลากร จัดระบบการวัดและประเมินผล นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไปปรับใช้กับการจัด
การศึกษาในสถานศึกษานำร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษานำร่องอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาพในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดให้มีการออกแบบ
การทดสอบผู้เรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิ ทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ฯลฯ 

กิจกรรมดำเนินการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี  
   ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคราชการและภาคีเครือข่ายประชาชน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

2. การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี  
    ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน 
นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จำนวน 41 โรงเรียน และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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 3. นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การลงพื้นที่ตรวจราชการ 
ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ในเรื่องเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 3 วันที่ 11 กันยายน 2562   
ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี    
 4. กิจกรรม สัมมนา ศึกษาดูงานบูรณาการโรงเรียนต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  และการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 จังหวัดบุรีรัมย์และศรีสะเกษ 
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การประชุมปฏิบัติการโรงเรยีนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี 
ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2561 

ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
แนวทางขับเคลื่อนพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
กลุ่มที่ 1  เรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบรุี 
วิเคราะห์ 3 ประเด็น ดังน้ี 

1.วิเคราะห์สภาพปัจจบุัน จุดเด่น จุดด้อย/ปัญหา และแนวทางการพัฒนา ที่ตอบโจทย์ผู้เรียน 
และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบรุี ดังน้ี  
  1.1 หลักสูตรและการเรียนรู้ 
  1.2 ส่ือการสอนและตำราเรียน 
  1.3 การประเมินผู้เรียน 
  1.4 การบริหารดา้นการเงิน 
  1.5 บุคลากร 
  1.6 การประเมินโรงเรียน 

2. จะทำอย่างไรหากต้องการใหม้ีการเปล่ียนแปลงและเปน็ไปตามบรบิทของพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา  
3. วิเคราะห์โครงการทีโ่รงเรียนกำลังดำเนินการอยู่ในปกีารศกึษาน้ี ในประเดน็ (นำเสนอในภาพรวม) 

    3.1 มีโครงการอะไรบ้างที่โรงเรียนทำอยู่ในปีการศึกษาน้ี 
    3.2 มีโครงการอะไรบ้างที่สมควรยกเลิก เพราะอะไร 
     3.3 มีโครงการใดบ้างที่ควรทำต่อ เพราะอะไร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 220 คน ประกอบด้วย 
1. ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอเมืองกาญจนบุรี 

    2. ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอไทรโยค 
    3. ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอท่ามะกา 
    4. ครูผู้สอน ในอำเภอห้วยกระเจา 
   5. ครูผู้สอน ในอำเภอหนองปรือ 
   6. ครูผู้สอน ในอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
   7. ครูผู้สอน ในอำเภอเลาขวัญ 
   8. ครูผู้สอน ในอำเภอสังขละบุรี 
   9. ครูผู้สอน ในอำเภอทองผาภูมิ 
   10. ครูผู้สอน ในอำเภอท่าม่วง 
   11. ครูผู้สอน ในอำเภอศรีสวัสดิ์ 
   12. ครูผู้สอน ในอำเภอบ่อพลอย 
   13. ครูผู้สอน ในอำเภอพนมทวน 
   14. ครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สถานที่ : ห้องประชุม ห้องคอนเวนช่ันฮอลล์ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุร ี 
กลุ่มที่ 2  เรื่อง ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมหรอืการจัดการศึกษาร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ 
วิเคราะห์ 3 ประเด็น ดังน้ี  

2.1  กลไกการมีส่วนร่วม 
2.2  จะทำอย่างไรหากต้องการใหม้ีการเปล่ียนแปลงและเป็นไปตามบรบิทของพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา  
2.3  วิเคราะห์โครงการทีโ่รงเรียนกำลังดำเนินการอยู่ในปกีารศกึษาน้ี ในประเดน็ (นำเสนอในภาพรวม)  

2.3.1 มีโครงการอะไรบ้างที่โรงเรียนทำอยู่ในปีการศึกษาน้ี 
   2.3.2 มีโครงการอะไรบ้างที่สมควรยกเลิก เพราะอะไร 

2.3.3 มีโครงการใดบ้างที่ควรทำต่อ เพราะอะไร 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 100 คน ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารสังกัดอุดมศึกษา 
2. ผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดักาญจนบุรี 
3. ผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. ผู้บริหารสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษา 
5. ผู้บริหารสังกัดสำนักงานการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
6. ผู้บริหารสังกัดสำนักงานการศกึษาเอกชน 
7. ผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 8 
8. ผู้บริหารสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 
9. ผู้บริหารสังกัดศนูย์การศกึษาพิเศษ 
10. ผู้บริหารสังกัดศูนย์วิทยาศาสตรเ์พื่อการศึกษากาญจนบุรี 
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สถานที่ : ห้องออร์คิด โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบรุี 
กลุ่มที่ 3  เรื่อง การขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบรุี ด้วยแผนยุทธศาสตร์ 
วิเคราะห์ 3 ประเด็น ดังน้ี 

3.1 แผนการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รบั และปฏิทินการดำเนินงานพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา 
ในแต่ละระยะ 
     3.2 จะทำอย่างไรหากต้องการให้มกีารเปล่ียนแปลงและเป็นไปตามบริบทของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

3.3 วิเคราะห์โครงการที่โรงเรียนกำลังดำเนินการอยู่ในปีการศกึษาน้ี ในประเด็น (นำเสนอในภาพรวม)  
3.3.1 มีโครงการอะไรบ้างที่โรงเรียนทำอยู่ในปีการศึกษาน้ี 

   3.3.2 มีโครงการอะไรบ้างที่สมควรยกเลิก เพราะอะไร 
3.3.3 มีโครงการใดบ้างที่ควรทำต่อ เพราะอะไร 

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 130 คน ประกอบด้วย 
    1. ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอบ่อพลอย 
    2. ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอศรีสวัสดิ์ 
    3. ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอท่าม่วง 
    4. ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอทองผาภูมิ 
    5. ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอสังขละบุรี 
    6. ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอพนมทวน 
    7. ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอเลาขวัญ 
    8. ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอด่านมะขามเตี้ย 
    9. ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอหนองปรือ 
    10. ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอห้วยกระเจา 
     11. ครูผู้สอน ในอำเภอท่ามะกา 
    12. ครูผู้สอน ในอำเภอเมืองกาญจนบุรี 
    13. ครูผู้สอน ในอำเภอไทรโยค 
     14. ครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดท้องถ่ิน 
สถานที่ : ห้องประชุม ห้องคอนเวนช่ันฮอลล์ C ช้ัน 5 โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุร ี 
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สรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นตา่งๆ รายละเอียดดังน้ี  
       1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั จุดเด่น จุดด้อย/ปัญหา และแนวทางการพัฒนา ที่ตอบโจทย์ผู้เรียน 
และพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบรุี  
      2. จะทำอย่างไรหากต้องการใหม้ีการเปล่ียนแปลงและเป็นไปตามบริบทของพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา 

 

ประเด็นปัญหา สภาพปัจจุบัน ข้ันตอนการดำเนินงาน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1.1 หลักสูตรและการ
เรียนรู้ 

1.นโยบายและหลักสูตรมี
การปรับเปล่ียนบ่อย 
2.โครงสร้างหลักสูตรมี
ความหลากหลาย 
3.หลักสูตรมี 8 กลุ่มสาระ
การเรียน 

1.จัดหาผู้เช่ียวชาญมา
ให้ความรู้/ติดตาม/
ประสานงาน 
2.กลุ่มสาระที่ไม่มีการ
ประเมิน ให้ยุบรวมและ
บูรณาการ 

1.สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2.สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

1.2 ส่ือการสอนและ
ตำราเรียน 

หนังสือราคาแพงและวาง
จำหน่ายล่าช้า 
 

1.จัดอบรมการผลิตส่ือ
นวัตกรรม 
2.จัดสรรงบประมาณ
ให้เพียงพอ 

1.สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2.สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

1.3 การประเมินผู้เรียน ไม่ตรงตามศกัยภาพของ
ผู้เรียน ไม่สอดคล้องตาม
หลัก K,P,A 
 

1.ให้ความรู้ในเรื่องการ
ประเมินแบบ K,P,A, 
2.ประเมินตาม
ธรรมชาติวิชา 
3.เน้นการประเมินเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2.สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
3.ครู 

1.4 การบริหารดา้น
การเงิน 

1.เบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติ
การ 
2.ไม่คล่องตัวในการจัดซ้ือ
จัดจ้าง 
3.การโอนเงินล่าช้า ติดขัด 

1.จัดสรรเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
2.อบรมพัฒนาครู
การเงินและพัสดุ 
3.ลดภาระงานของครู 

1.สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2.กรมบัญชีกลาง 
 

1.5 บุคลากร 
 

1.อัตรากำลังไม่เพียงพอ 
2.การพัฒนาบุคลากร 
 

1.เลือกบุคลากรที่ตรง
ตามความสามารถ 
2.บรรจุครูท้องถ่ิน 
3.สนับสนุนทุนส่งเสริม
เพื่อพัฒนาครูท้องถ่ิน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 

1.6 การประเมินโรงเรียน 
 

ประเมินมากเกินไป 
 

โรงเรียนเป็นผู้เสนอเพื่อ
รับการประเมิน 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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สรุปผลการวิเคราะห์ประเด็นตา่งๆ รายละเอียด ดังน้ี  
2.1  กลไกการมีส่วนร่วม 

 
แนวทาง หน่วยงาน/บุคคล 

มีการประชุมปรกึษาหารือเป็นกลุ่มคณะแบบไม่เป็น
ทางการ หาแนวทางร่วมกันพัฒนาการศึกษาตลอด
แนว ตั้งแต่ประถม มัธยม อุดมศึกษา สถาน
ประกอบการ 
 

1.ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด หน่วยงาน ภาคี
เครือข่ายสถานประกอบการ 
2.ครูตามกลุ่มสาระ/ระดบัช้ัน 

 
2.2  จะทำอย่างไรหากตอ้งการให้มกีารเปล่ียนแปลงและเป็นไปตามบรบิทของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

 
สรุปประเด็นในที่ประชุม แนวทางดำเนินงาน 

ด้านนโยบาย นโยบาย/ พ.ร.บ./
กฎระเบียบ/วิธีการ/ 
แนวปฏิบัติยังไม่ชัดเจน 
ไม่เป็นอิสระ 

1.ปรับแก้ให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิงาน 
2.กำหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
3. มีเอกสาร/ส่ืออิเล็กทรอนิกส์/ส่ือออนไลน์ ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบข้ันตอนการปฏิบตัิงานโดยทัว่กัน 
4. มีข้อมูลข่าวสารที่สามารถนำไปใช้ได ้

ด้านการบริหาร
จัดการภายใน  
 

1. บุคลากร (Man) 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
2.อาจารย์มหาวิทยาลัยช่วยดแูลวิชาการ 
3.จัดสรรครูอัตราจ้างแก้ปัญหาครูขาดแคลน ให้สวัสดิการที่
ดีกับครูถ่ินทุรกันดาร 
4.ให้โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนจัดการอบรมพัฒนาตามที่
ต้องการจำเป็นเอง 

2.วัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ือการ
สอน(Materials)   

1.รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
2.ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน 

3. งบประมาณ 
(Money) 

ทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

4. การบริหารจัดการ 
(Management)  
 

การประชุมกรรมการ การอบรม การเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ การ
ประเมินผล 

ด้านการมีส่วน
ร่วมขององค์กร
ภายนอก 

บ้าน ครอบครัว เอาใจใส่พูดคุยถามเรื่องเรยีน/พฤติกรรม 
วัด ร่วมมือพัฒนาคุณธรรม/พฤตกิรรม 
ชุมชน จัดกลุ่มพี่สอนน้องช่วงเย็นในหมู่บ้าน 
อสม. ส่งเสริมดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  
ปราชญ์ชาวบ้าน จัดกลุ่มสนใจถ่ายทอดองค์ความรู้ 
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สรุปประเด็นในที่ประชุม แนวทางดำเนินงาน 
สถานประกอบการ
เอกชน 

สนับสนุนงบประมาณ/สถานที่ฝึกงาน 

ผู้นำหมู่บ้าน ตำบล
(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) 

เป็นหูเป็นตาดูแลลูกบ้านช่วยผู้ปกครองสอดส่องพฤติกรรม 

ผู้นำท้องถ่ิน ทต./อบต. สนับสนุนวัสดุส่ือการเรียนรู้ในหมู่บ้าน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน สนับสนุนวิทยากร 
แรงงานจังหวัด ให้ข้อมูลด้านการงาน 
อุตสาหกรรมจังหวัด ประสานช่วยเหลือสถานที่ทำงาน 
สถานประกอบการ
เอกชน 

สนับสนุนงบประมาณ/สถานที่ทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา จังหวัดกาญจนบุรี                                         50                         
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 

       3.1 แผนการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รบั และปฏิทินการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา  
ในแต่ละระยะ 
       3.2 จะทำอย่างไรหากต้องการใหม้ีการเปล่ียนแปลงและเปน็ไปตามบริบทของพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา  
วิสัยทัศน์   

เมืองแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย จัดการศึกษาอย่างมคีุณภาพ ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา  
ยุทธศาสตร์  

1. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
2. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา 
3. การพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 
4. การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการศกึษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

จุดเน้นการดำเนินงาน 

ด้าน แผนการดำเนินงาน/กระบวนการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียน 1.พัฒนาการอ่าน การเขียน โดยใช้

นวัตกรรมกางการศึกษา เช่น ร้องเล่น 
เน้นอ่าน เขียน ของครูอารมณ์ เหลือง
แดง เป็นต้น 

1.1 ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-2 อ่านออก
เขียนได้ 
1.2 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3-6 อ่านคล่อง    
เขียนคล่อง 

2.ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร โดยครูเจ้าของภาษา 

2.1 สถานศึกษามีครูชาวตา่งชาติ 
2.2 ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาในการส่ือสาร 

3.ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
 PBLx2 คือ 
1)การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน 
เป็นฐาน Project Based Learning 
2)การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปญัหา 
เป็นฐาน Problem Based Learning 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ของตนเอง แสวงหา
ความรู้เช่ือมโยงกับชีวิตจริง สร้างองค์ความรู้ และมี
ผลงานหรือนวัตกรรม 
3.2 เพิ่มแรงจูงในในการเรียนรู้ 
3.3 พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3.4 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

4. การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

4.1 ผู้เรียนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-2 อ่านออก
เขียนได้ 
4.2 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3-6 อ่านคล่อง    
เขียนคล่อง 

5.จัดการเรียนรู้โดยใช้ STEM  
Education 

5.1 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
5.2 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ 
5.3 ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี     
มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ช้ินงานได ้
5.4 ยกระดับผลการทดสอบ PISA ของจังหวัดให้สูงข้ึน 
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ด้าน แผนการดำเนินงาน/กระบวนการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียน 6.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทกัษะ 

อาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ภาคีเครือข่าย 

6.1 ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัด 
และความสนใจ 
6.2 ผู้จบการศึกษาสายอาชีพมีคณุสมบตัิตรงตาม 
ความต้องการของสถานประกอบการ 

7.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ 
บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 

ผู้เรียนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

โอกาส 1.รับเด็กเข้าเรียนตามการจัดทำ 
สำมะโนประชากรวัยเรียน โดยไม่ทิ้ง
ใครให้ตกหล่นอยู่เบื้องหลัง 

1.1 ประชากรวัยเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ 
การศึกษาภาคบังคบัไดเ้ข้ารับการศกึษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพและไม่เสียค่าใช้จ่าย 
1.2 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในสถานศึกษา 
ที่ลูกหลานเข้าเรียน 

2.ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ 

2.1 ผู้เรียนได้ได้รับทุนการศกึษา 
2.2 ผู้เรียนที่มีปัญหาต่างๆ ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
2.3 นักเรียนออกกลางคันมีจำนวนลดลง 
3.4 นักเรียนกลุ่มเส่ียงมีจำนวนลดลง 

3.สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษา 
มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อการ
เข้าถึงเทคโนโลยี 

3.1 ผู้เรียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ทาง
อินเทอร์เน็ต 
3.2 ผู้เรียนเข้าถึงส่ือการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ภาพ เสียง วีดีโอ มัลติมีเดีย interactive 
เป็นต้น 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนการ 
สอนโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

1.1 ครูทุกคนพัฒนาการเรียนการสอนใช้ชุมชนการ 
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
1.2 ครูสามารถแก้ปัญหาผู้เรียนได ้

2. พัฒนาครูให้สามารถออกแบบ 
จัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผล ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2.1 ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
2.2 ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการสืบเสาะทาง
วิทยาศาสตร์ 
2.3 ผู้เรียนสามารถใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี     
มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ช้ินงานได ้
2.4 ยกระดับผลการทดสอบ PISA ของจังหวัดให้สูงข้ึน 

3. ส่งเสริมการทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
แก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนและ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

3.1 ครูร้อยละ 70 มีผลการวิจัยการแก้ปัญหาคุณภาพ
ผู้เรียน 
3.2 ครูร้อยละ 70 มีนวัตกรรมทางการศึกษา 

สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการพัฒนา 
นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

สถานศึกษามีนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่ป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม 

 



 

รายงานผลการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา จังหวัดกาญจนบุรี                                         52                         
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 

ด้าน แผนการดำเนินงาน/กระบวนการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การบริหาร

จัดการ 
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนา 
หลักสูตรให้สอดคล้องกับบรบิทของ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 

1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบรบิทของ 
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ี
1.2 สถานศึกษานำหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา 
ไปใช้อย่างมีคุณภาพ และมีการประเมินผลการใช้
หลักสูตร 

2. ส่งเสริมการจัดทำสาระการเรียนรู้ 
ตามบริบทของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
โดยอาศัยความร่วมมอืจากภาคี
เครือข่าย 

1.3 สถานศึกษามีการจัดทำสาระการเรียนรู้ 
ตามบริบทของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
1.4 สถานศึกษามีสาระการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ 
ต้องการของท้องถ่ิน 

3. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนา 
นวัตกรรมการบริหารจัดการศกึษา 

1.5 สถานศึกษามีนวัตกรรมการบรหิารจดัการศึกษา 
1.6 สถานศึกษามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ 
ปรับปรุงกฎหมายต่อคณะกรรมการขับเคล่ือนฯ 

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคี 
เครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษาเพื่อระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา 

1.7 สถานศึกษามีการประชุมภาคเีครือข่ายทุกภาค 
ส่วนในการจัดการศึกษาเพื่อระดมทรพัยากรทาง
การศึกษา 
1.8 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรพัยากรทาง 
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา 
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สรุปประเด็นที่ 3 โครงการที่ควรดำเนินงานต่อเนื่อง 

ทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน โดยสรุปดังต่อไปนี้ 

1. มีโครงการอะไรบา้งที่โรงเรียนทำอยู่ในปกีารศึกษาน้ี 
2. มีโครงการอะไรบา้งที่สมควรยกเลิก เพราะอะไร 
3. มีโครงการใดบา้งที่ควรทำตอ่ เพราะอะไร 
 

โครงการที่ที่ทำอยู่ในปีการศึกษา 2561 โครงการที่ควรทำต่อ 
1. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
2. โครงการคูปองคร ู 
3. โครงการ SBMLD (อปท.) 
4. โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
5. โครงการสะเต็มศึกษา (STEM) 
6. หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 
7. โรงเรียนวิถีพุทธ 
8. โรงเรียนสีขาวปลอดส่ิงเสพติด 
9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์  
10. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  
11. โครงการสวนพฤกษศาสตร์  
12. โครงการ English Bilingual Education 
13. โรงเรียนสุจริต 
14. โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
15. โครงการระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
16. โครงการกีฬาภายใน 
17. โครงการศึกษาดูงาน 
19. โครงการรักการอ่าน 
20. โครงการวางทุกงาน อ่านทุกคน 
21. การทดสอบระดับชาต ิO-NET,NT 
22. โครงการโรงเรียนในฝัน 
23. โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล 
24. โครงการ DLTV 
25. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
26. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพราะเป็นหัวใจสำคญั
ในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ใหกั้บผู้เรียน 
2. โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเป็นแนว
พระราชดำริของ ร.9 และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ    
ในการดำรงชีวิต และให้บรูณาการโครงการตา่งๆ 
เข้าด้วยกัน ดังน้ี 
  2.1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
  2.2.โครงการทักษะอาชีพ 
  2.3 .โครงการโรงเรียนสีขาว 
  2.4 โครงการสะเต็มศึกษา (STEM)  
  2.5 โรงเรียนสุจริต  
  2.6 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
  2.7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.8 โครงการโรงเรียนอาหารกลางวัน 
  2.9 โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
  2.10 โรงเรียนวิถีพุทธ  
  2.11 โครงการสวนพฤกษศาสตร ์
3. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและบคุลากร (โครงการ
คูปองครู ควรให้อิสระจังหวัดเปน็ผู้ดำเนินการในการ
พัฒนาเพื่อตรงตามความต้องการในการพัฒนาของ
บุคลากร) 
5. โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
6. โครงการ DLTV 
7. โครงการ English Bilingual Education เป็น
โครงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสองภาษาใน
รายวิชาศิลปะ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาซ่ึงเหมาะ
กับการเรียนการสอนพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา 
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างย่ิง  
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กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำแผนการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่อง 
พื้นที่นวัตกรรมการศกึษา จังหวัดกาญจนบุรี  

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562  
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี 

สรุปผลการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมจงัหวัดกาญจนบุรี 

 การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน 41 แห่ง เป็นการส่งเสริม 
ให้สถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการที่คล่องตัวให้ครูใช้เวลาในการ
พัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคณุภาพสูง มีการคิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษาทีเ่หมาะสมกับบรบิท และสามารถขยายวิธีปฏิบตัิทีด่ีมปีระสิทธิภาพของสถานศึกษา 
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไปยังสถานศึกษาในพื้นที่อ่ืนได ้ตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา  
เพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
ลดความเหล่ือมล้ำในการศึกษา กระจายอำนาจและให้อิสระแก่เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่ อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  สร้างและพัฒนากลไกในการจัด
การศึกษาร่วมกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา สถานศึกษามีโอกาสได้ย้อนทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอด 1 ปีที่ผ่านมาซ่ึงช่วยสะท้อนผล
การดำเนินงานของสถานศึกษาที่เก่ียวกับ แนวทาง/วิธีการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาของสถานศึกษา   ผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรคในการดำเนินงาน   ข้อเสนอแนะและ 
แนวทางการพัฒนาในปีตอ่ไป โดยสรุปเป็นภาพรวมไดด้งัน้ี 
 

แนวทาง วิธีการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของหนว่ยงานและสถานศึกษา 
สถานศึกษามีแนวทางการดำเนินการขับเคล่ือน  เพื่อให้บรรลุผลวัตถุประสงค์ของพื้นที่นวัตกรรม

การศึกษาจังหวัดกาญจนบรุี  ในภาพรวมดงัน้ี 
สถานศึกษาประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา

แนวทาง ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุร ี เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษา 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของการปรับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการบริบทของโรงเรียน ชุมชนและความต้องการของผู้เรียน และปรับ
หลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับการเป็นพื้นที่นวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุน
ประชากรวัยเรียนให้มีการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีความเท่าเทียมทั่วถึง  และไม่เสียค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  
เพื่อลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา มีโอกาสได้รับทนุการศกึษา  และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการศึกษา  
ต่อทางด้านอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียน  มีความรู้และความสามารถตรงตามความต้องการ จัดการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการ  Active  Learning  รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เน้นทักษะอาชีพ  
ดนตรี  กีฬา ทักษะการใช้เทคโนโลยี  การเรียนสองภาษา  ภาษาพม่า  ภาษาจีน ฯลฯ ทักษะด้านอาชีพ   
การอ่าน  การเขียน  วิเคราะห์  การส่ือสาร  สามารถแสวงหาความรูแ้ละประยุกต์ใช้นวัตกรรมการศกึษา   
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เพื่อประกอบอาชีพให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง   จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ  เน้นป้องกัน แก้ป ัญหานักเรียนกลุ่มเสี ่ยง  และนักเรียนกลุ ่มอื่นส่งเสริมตามศักยภาพรวมถึง
สนับสนุนนักเรียนที่จบการศึกษาได้รับโอกาสศึกษาตอ่ทั้งสายอาชีพ สายสามัญ พร้อมดูแลติดตามนักเรียนหลัง
จบการศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปรับปรงุหลักสูตรอาชีพตอ่ไป   มีการประสานร่วมมือกับสถาบนั 
ในระดับอุดมศึกษา  และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม  ติดตาม  ดูแล  
ช่วยเหลือ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีการสร้างและพัฒนา
กลไกในการจัดการศึกษาระหว่างรัฐและทอ้งถ่ิน โดยประสานงานเปิดเวทีการเรียนรู้ใหท้กุหน่วยงานได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนเพื่อหาแนวทางร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการนิเทศ การกำกับและตดิตาม  ผลการเรียน
ของผู้เรียนและการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในแต่ละภาคเรียนอย่างต่อเน่ืองประเมินและติดตามผลเป็น
ระยะ  โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโดยการดำเนินการพัฒนาด้วยกระบวนการ PLC ให้ชัดเจน ถูกต้องตรงกับหลักการและ
วิธีการของกระบวนการ PLC ซ่ึงจะส่งผลให้สถานศึกษามีนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน
สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ในการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสนับสนุนด้านลดความเหล่ือมล้ำ  
ด้านผู้เรียน  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและด้านบรหิารจัดการ จัดสรรงบประมาณด้านการจัดการศกึษาของ
จังหวัดให้ใช้เขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหลักในการพิจารณา โดยยึดแผนการโครงการ  
และเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ 

ผลการดำเนินงานของหนว่ยงานและสถานศกึษา 
สถานศึกษามีผลการดำเนินงานมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล ให้มีจุดเน้นการพัฒนานักเรียนให้สอดรับกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุร ี  จัดแผนการเรียนตรงตามความต้องการของชุมชนผู้ปกครอง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน  องค์กรศาสนา  คณะครูและนักเรียนจัดทำ MOU 
กับวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื ่อทำหลักสูตรต่อเนื ่องเชื่อมโยงในรายวิชา เช่นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การ
ท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ เพื่อให้สามารถเทียบโอน  เมื่อนักเรียนต้องการศึ กษาต่อในระดับอาชีวศึกษามีคณะ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นพี่เล้ียง ในการทำนวัตกรรมโรงเรียน มีหลักสูตรส่งเสริมด้าน
อาชีพไม่ต่ำกว่า  10 หลักสูตร ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ  
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงหรือใกล้เคียงสถานการณ์จริงในทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้  
นักเรียนมีผลงาน/มีโอกาสอธิบายวิธีคิดส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเพิ่มข้ึน  
ทั้งการทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน NT, O-NET  รวมทั้งการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ พัฒนาการด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ดีข้ึน มีความสามารถด้านดนตรี  และนาฏศิลป์  ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน บูรณาการทักษะชีวิต
ส่งเสริมการ ใช้ ICT ในด้านสารสนเทศสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการกลุ่ม 

และครูดำเนินการ ตรวจสอบนักเรียนจัดทำเครือ่งมือประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ประเมินผล 
ของสถานศึกษา นำผลการประเมินไป ใช้พัฒนานักเรียน ครูจัดทำวิจัยช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการ
เรียนการสอน ผู้บริหารขับเคล่ือนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาของ  
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โรงเรียน โดยจัดทำแผนการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) : ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างทีมงาน PLC จะเป็นกลุ่มสาระ/ช่วงช้ัน / ระดับช้ัน สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน 
กำหนดช่ัวโมงการเรียนรู้  กระบวน PLC ร่วมกันในสถานศึกษา มีการนิเทศ กำกับติดตามการนำ PLC สู่การ
ปฏิบัติ 

ทั้งน้ีผู้บริหารโรงเรียนครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศกึษามส่ีวนร่วมในการกิจกรรมการเรียน         
การสอนและการจัดการศึกษา  ร่วมกันปรึกษาหารอืเพื่อหาแนวทางพัฒนาการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากส่ิงที่ใกล้ตวั 
จัดระบบการคิดใหเ้ป็นระบบ และเกิดการคิดคน้นวัตกรรมการเรยีนรู้ด้วยตนเอง จนตกผลึกเป็นความรู้ที่ย่ังยืน
สามารถนำไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนด้านวัสดุฝึกปฏิบัต ิ
2. ขีดกำจัดด้านการบริหารจัดการงบประมาณ 
3. การย้ายถ่ินฐานของผู้ปกครองและความหลากหลายของเช้ือชาติ  
4. ขาดบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถโดยตรงในการสอนหลักสูตรอาชีพ 
5. ครูบางส่วนยังยึดรูปแบบการสอนแบบเดิมและบางส่วนไมเ่ห็นด้วยกับการเปล่ียนแปลง 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระหน้าทีท่ีน่อกเหนือจากการสอนมากจึงทำให้มเีวลา  

ในการฝึกซ้อมนักเรียนไม่เพียงพอ 
7. โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชนบท  ห่างไกลแหล่งอุตสาหกรรม  วัดอยู่ไกลทำใหข้าดแคลน 

งบประมาณในการบรหิารจดัการใหบ้รรลุตามเป้าหมายอย่างลำบากงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อเป็น
ส่ือการสอนที่สำคัญที่จะผลิต  ผลิตภัณฑ์ออกมาได้อย่างมีคณุภาพและการเรียนรู้ด้านภาษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 8. ผู้ปกครองไม่มีโอกาสได้กำกับติดตามนักเรียน  เน่ืองจากกลับบ้านดึกและไม่มพีื้นฐานในการอ่าน
ไม่รู้หนังสือ 
 9. ความล่าช้าของการดำเนินงานเน่ืองจากมีโครงการหลายโครงการทีต่้องรบัผิดชอบดำเนินการให้
แล้วเสร็จ 
 10. นักเรียนมีศักยภาพไม่เท่ากัน บางคนยังไม่กล้าพูดไม่กล้าซักถาม  ไม่กล้าแสดงออก 
 11. ขาดผู้เช่ียวชาญในการให้คำแนะนำในการพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 
 12. ปริมาณโครงการต่างๆทีโ่รงเรียนต้องดำเนินการมาก และความตอ่เน่ืองของการดำเนินการยัง
ไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะของหนว่ยงาน/สถานศึกษา 

1. จัดหาบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถในการสอนหลักสูตรอาชีพ 
2. ควรมีงบประมาณทีเ่พียงพอต่อการสนับสนุนซ้ือวัสดุ/ครภัุณฑ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ 
3. จัดอบรมครูใหม้ีความรู้ ความเข้าใจในรปูแบบวิธีการสอนแบบ  Active  leaning   
4. ศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงเรียนนำรอ่งพื้นที่นวัตกรรมทีป่ระสบความสำเร็จ 
5. จัดให้มีอนุกรรมการเฉพาะดา้น ด้านการพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 
6. แสวงหาภาคีเครือข่ายความรว่มมือในสถานศึกษา 



 

รายงานผลการขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา จังหวัดกาญจนบุรี                                         57                         
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 

7. ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอ่าน-การเขียนของนักเรียน 
8.   พัฒนารูปแบบแผนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
9.   ควรมีอาจารย์มหาวิทยาลัยมาให้คำแนะนำในการพัฒนานวัตกรรมการศกึษา 

10. หน่วยงานต้นสังกัดต้องสนับสนุนงบประมาณ โดยยึดบริบทที่ตัง้ของโรงเรียนเป็นหลักเพราะ  
ที่ผ่านมางบประมาณภาครฐัสนับสนุนโรงเรียนขนาดใหญ่และอยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ ่ โดยปกติโรงเรียน
ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตแหล่งอุตสาหกรรม ชุมชนเมือง 

แนวทางการพัฒนาในปีถดัไป 
1. โรงเรียนจะวิเคราะห์หลักสูตรอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน   

พัฒนาให้ตรงกับความตอ้งการของนักเรียนและความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
2. ปรับปรุงพัฒนารูปแบบและตอ่ยอดเพื่อใหเ้กิดการตอ่เน่ืองและพัฒนา  
3. แสวงหาภาคีเครือข่ายใหค้รอบคลุมทั้งภาครฐั  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม 
4. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต  ความรู้และคณุธรรม   
5. ดำเนินการตามแผนกำกับติดตามอย่างต่อเน่ืองประเมินผลสะท้อนปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา 
6. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/จัดทำหลักสูตร/แจ้งผู้ปกครอง 
7. ส่งเสริมนวัตกรรมด้านอาชีพ  และด้านภาษาเป็นหลัก  และขยายผลผลิตภัณฑ์ของทาง  

โรงเรียนเข้าสู่  E-commerce  ในปีต่อๆไป  เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของทางโรงเรียน  และเป็น
ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

8. ขยายผลนวัตกรรมไปยังโรงเรียนข้างเคียง เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม  
9. จัดกิจกรรมวิชาการ  แลกเปล่ียนเรียนรู้ของครูและนักเรียน 
10.  ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน โดยจัดเทวีการแข่งขัน และสนับสนุนนักเรียนสู่การแข่งขันเวที
ภายนอก 
11.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหวา่งเรียน  เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
12.  พัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงข้ึน 

และมีทักษะในศตวรรษที ่21  
13.  สร้างเครือข่ายความเช่ือมั่นที่มีอยู่เดิมใหแ้ข็งแรง   ระดมทรัพยากรผลักดันนวัตกรรม 

ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  พัฒนาครูและบุคลากรรวมถึงผู้บรหิารให้มคีวามรู ้ความเข้าใจอย่างแท้จรงิ  
ในการขับเคล่ือนนวัตกรรมการศกึษา 
     14. โรงเรียนจะดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนให้เป็นคนเก่งคนดี มีความกตัญญตู่อชาต ิ ศาสนา  
พระมหากษัตรย์ิ  และบุคคลที่ควรเคารพ 
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การลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตตรวจราชการที ่3 

วันที่ 11 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี   
 

  
ด้วยนายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผล

ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะดา้น (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ในเรื่องเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา   

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โครงการนำร่องเพื่อปฏิรูปการศึกษาที่จะให้โรงเรียนเป็นอิสระ บริหาร
จัดการตัวเอง มีการร่วมมือระหว่างภาคเีครือข่ายและชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันออกแบบการศึกษาเพื่อผลิตคน
คุณภาพที่ตอบโจทย์พื้นที่เอง นำร่องใน 6 จังหวัด ได้แก่ สตูล ศรีสะเกษ ระยอง เชียงใหม่ กาญจนบุรี และ
จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)  ซ่ึงจังหวัดกาญจนบุรีมีโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
จำนวน 41 โรงเรียน ดังน้ี 

ที่ โรงเรียน อำเภอ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1  จำนวน  14  โรงเรียน 
1 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 
2 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เมืองกาญจนบุรี 
3 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" เมืองกาญจนบุรี 
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เมืองกาญจนบุรี 
5 โรงเรียนบ้านวังลาน เมืองกาญจนบุรี 
6 โรงเรียนบ้านวังสารภี   เมืองกาญจนบุรี 
7 โรงเรียนบ้านพุเลียบ เมืองกาญจนบุรี 
8 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก เพ็ญชาติอุปถัมภ์  เมืองกาญจนบุรี 
9 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  ท่าม่วง 
10 โรงเรียนตลาดสำรอง ท่าม่วง 
11 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ ท่าม่วง 
12 โรงเรียนวัดอินทราราม "โกวิทอินทราทร" ท่าม่วง 
13 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย 
14 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์  ศรีสวัสดิ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 2  จำนวน  3  โรงเรียน 
15 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ท่ามะกา 
16 โรงเรียนบ้านหนองหิน  ท่ามะกา 
17 โรงเรียนบ้านซ่อง ห้วยกระเจา 
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ที่ โรงเรียน อำเภอ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 3  จำนวน   9   โรงเรียน 
18 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก ไทรโยค 
19 โรงเรียนบ้านวังสิงห์ ไทรโยค 
20 โรงเรียนวัดปรังกาสี ทองผาภูมิ 
21 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย  ทองผาภูมิ 
22 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ทองผาภูมิ 
23 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สังขละบุรี 
24 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สังขละบุรี 
25 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สังขละบุรี 
26 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สังขละบุรี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4  จำนวน  7  โรงเรียน 
27 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง บ่อพลอย 
28 โรงเรียนบ้านสามยอด บ่อพลอย 
29 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ เลาขวัญ 
30 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม เลาขวัญ 
31 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย เลาขวัญ 
32 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ หนองปรือ 
33 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) หนองปรือ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน  6  โรงเรียน 
34 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เมืองกาญจนบุรี 
35 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เมืองกาญจนบุรี 
36 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรงุ ท่าม่วง 
37 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สังขละบุรี 
38 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ทองผาภูมิ 
39 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค ์ ท่าม่วง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน  1  โรงเรียน 
40 โรงเรียน อบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) เมืองกาญจนบุรี 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี   จำนวน  1  โรงเรียน 
41 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เมืองกาญจนบุรี 
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โรงเรียนเทพมงคลรังษี นำเสนอผลงานการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดกาญจนบุร ี 
โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ติดตามการดำเนินงาน การจัดการศึกษา
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบรุี โดยมีโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการ  จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 

1. โรงเรียนเทพมงคลรังษี   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   
2. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 1   
3. โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4   
4. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 8   
5. โรงเรียนบ้านสามยอด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบรุี เขต 4   

 

โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โดยมี นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  
และนางสาวพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนทั้งหมด 1 ,648 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 114 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดแผนการเรียนตรงตามความต้องการของชุมชน 
สภาพปัญหาปัจจุบัน 

เน่ืองจากยุคปัจจุบันเป็นยุคของการเปล่ียนแปลงคอ่นข้างมากในเรื่องของการประกอบอาชีพ  
การจัดเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาถือเป็นการปพูื้นฐานใหกั้บนักเรียนที่จะเข้าศึกษาตอ่ระดบั
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเมื่อจบการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลัยแล้วจะต้องนำไปประกอบอาชีพในอนาคต   
ดั้งน้ัน โรงเรียนจึงมุ่งเน้นที่จะจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทันยุคสมัยตามความตอ้งการของนักเรียน 
และผู้ปกครอง 
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เพื่อที่นักเรียนได้มีทางเลือกในการศึกษาตอ่ในระดบัมหาวิทยาลัยได้หลายแขนง เพราะเมื่อนักเรียน

บางส่วนอาจยังไม่ค้นพบศักยภาพของตัวนักเรียนเองว่าต้องการเรียนต่อไปทางสายใด ดังน้ัน การจัดนักเรียน
ตามแผนการเรียนตามศกัยภาพของนักเรียนน้ันเป็นส่ิงสำคัญย่ิง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนตามแผนการเรียนที่ตรงกับศักยภาพของตนเอง 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในตัวนักเรียนให้มีมากข้ึนจากเดิม 
3. เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองในแผนการเรียนที่สนใจ ซ่ึงได้แก่ ห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร-์คณติศาสตร์ ในช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนเตรียมส่ีเหล่าทัพ
ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนเตรียมพยาบาล ในช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ห้องศักยภาพฟุตบอล  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 
เชิงปริมาณ 

1. จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 1 มีจำนวนมากกว่า 300 คน 
2. จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 มีจำนวนมากกว่า 200 คน 
3. จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนตามแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์ 

ห้องเรียนส่ีเหล่าทัพ  ห้องเรียนพยาบาล จำนวน 20 คนข้ึนไป 
4. จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนตามแผนการเรียนห้องเรียนศักยภาพฟุตบอล มีจำนวน 20 คนข้ึนไป 

เชิงคุณภาพ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละแผนการเรียนอยู่ในระดับดี 

วิธีดำเนินการ 
1. โรงเรียนกำหนดแผนการเรียน ตามความสนใจของผู้เรียน  
2. โรงเรียนขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษกับสำนักงานเขตพื้นที ่ก่อนกำหนดการเปิดจริง  

1 ปีการศึกษา 
3. ประชาสัมพันธ์แผนการเรียน ประกาศการรับสมัครเรียน  
4. งานแนะแนวออกแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆ 
5. รับสมัครนักเรียนตามกำหนด  
6. จัดการทดสอบวัดความสามารถของนักเรียนในรายวิชาหลัก 5 วิชา  
7. จัดการสอบสมรรถนะ ด้านฟุตบอล สำหรับนักเรียน ม.1 สำหรับห้องศักยภาพฟุตบอล 
8. จัดทำคะแนนการสอบวัดความสามารถ ร่วมกับผลการสอบ O-NET  
9. จัดนักเรียนเข้าเรียนตามแผนที่นักเรียนสนใจประกอบการคะแนนการสอบ  
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ผลการดำเนินการ 

1. ห้องเรียนเพชรนนทรี 
  มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 ห้องเรียน 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 ห้องเรียน 

2. ห้องเรียนส่ีเหล่าทัพ จำนวน 1 ห้องเรียน 
3. ห้องเรียนพยาบาล จำนวน 1 ห้องเรียน  
4. ห้องเรียนศักยภาพฟุตบอลชาย จำนวน 2 ห้องเรียน  
5. แผนการเรียนปกติ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผล การเปิดแผนการเรียนตามความสนใจของนักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับความสนใจมากข้ึน 

จากเดิม ส่งผลให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
ข้อเสนอแนะ  เมื่อจัดนักเรียนตามแผนการเรียนแล้ว โรงเรียนมุ่งเน้นที่จะจัดกิจกรรมเสริม  

ให้กับนักเรียนมากข้ึน เพื่อเป็นการดึงศักยภาพของตัวนักเรียน ในอันที่จะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ให้มากข้ึนในการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลัย 
 

2. โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
สภาพปัจจุบันและปัญหา 

ด้วยโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็นโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบรุี ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทีใ่กล้แหล่งเรียนรู ้
ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ แต่ในปัจจุบนัธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศยังประสบกับปญัหาสำคัญ คือ นักเรียน 

นักเรียนควรมีความรอบรู้ดา้นการท่องเที่ยวในท้องถ่ินซ่ึงเป็นอาชีพทีม่ีความรู้ความสามารถ  
ความเข้าใจ อันเป็นกลไกลสำคัญที่จะพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
อีกทั้งในปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากลและไดเ้ข้ามามีบทบาทและมีความสำคญัตอ่การเรียน  
การสอน และการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก  รวมถึงภาษาที ่ 3 เช่น ภาษาจีน  ภาษาเมียนม่าร์ 
ภาษาญี ่ป ุ ่นฯลฯ มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศเช่นกัน  และที ่สำคัญการพัฒนาครูให้ม ีความรู้
ความสามารถและรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน มีความสามารถเตรียมพัฒนาส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความสามารถก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านด้วย  อาทิเช่น การท่องเที่ยวและการใช้ภาษาต่างประเทศ  
ที ่จำเป็นจึงเป็นอาชีพบริการที ่มีความสำคัญอย่างยิ ่งต่อการพั ฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื ่องจากเป็น
อุตสาหกรรมหลักที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศในอันดับต้นๆ และอาชีพการค้าทั่วไป เช่น การค้าปลีกของที่ระลึก 
การขายอาหารเครือ่งดื่ม การค้าขายออนไลน์ เป็นต้น นับได้ว่ามีส่วนช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู้ทอ้งถ่ิน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องเร่งรดั ช่วยเหลือประชาชน  
หน่วยงานและประชากรในวัยเรียนใหม้ีความรอบรู ้สามารถเสริมความรูพ้ื้นฐานใหนั้กเรียนมีความรู้
ความสามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตทีด่ี 
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ดังน้ัน โรงเรียนเทพมงคลรังษี จึงได้ขับเคล่ือนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อมุ่งเน้นเป้าหมาย
ที่กระทรวงศึกษาธกิารได้ตัง้ไว้โดยการจัดการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย ที่เช่ือมโยงสู่ทักษะอาชีพและการมีงานทำ
อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตของนักเรียน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความรู้ ความสามารถในการส่งเสริมทักษะผู้เรียนด้านอาชีพ 
 2. เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยว  ด้านการค้าขาย  และด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 3. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการสู่คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักอาชีพเพื่อตั้งเป้าหมายในการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสามารถ 
ต่อยอดพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสู่อาชีพในอนาคตได้ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ครูได้รับพัฒนาความรู ้ความเข้าใจดา้นการพัฒนาโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 2. มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  และจัดแสดงผลงานภูมิปญัญาและการเรียนรู้ 
พัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษา การท่องเที่ยว ด้านการค้าขายและดา้นศลิปวัฒนธรรม  
 4. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจดา้นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 5. นักเรียนรู้จักตนเอง รู้จักอาชีพเพื่อตั้งเป้าหมายในการศกึษาเพื่อการมงีานทำและสามารถตอ่ยอด
พัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสู่อาชีพในอนาคตได้ 

ข้ันตอนและวิธีการดำเนนิงาน 
 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 3. ดำเนินการกิจกรรมที่วางแผนไว้ 
    ระยะที่ 1  

1. ขับเคล่ือนด้านหลักสูตร โดยจัดทำหลักสูตรบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช่ือรายวิชา  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 1  ช้ัน ม.1 และ รายวิชาเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 4 ซ่ึงทดลอง 
ใช้ในภาคเรียนที่ 1/2559 
  2. จัดทำรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่ือรายวิชา 
เศรษฐศาสตร์กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน  รหัส ส21102 ช้ัน ม.1 และ ส31202  ช้ัน ม.4 ซ่ึงทดลองใช้ใน
ภาคเรียนที่ 2/2559 
  3. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศกึษา โดยทำความร่วมมอืกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 
โดยนักเรียนเรียนในสาขาวิชา  การบัญชี  ช่างไฟฟ้า  ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันนักเรียน 
หลักสูตรทวิศึกษารุ่นแรกจบการศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2561 
    ระยะที่ 2 
  1. ขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างตอ่เน่ือง โดยมุ่งเน้นการจัด
กิจกรรม ดังน้ี ด้านอาชีพค้าขายออนไลน์ ด้านการทำผลิตภัณฑ์ทีเ่กิดจากนักเรียน เช่น การเพ้นท์เส้ือ การทำ
ทองม้วน การร้อยเครื่องประดับ การทำขนมไทย   การสานที่นวดน้ิวล็อค  เป็นต้น 
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  2. ส่งเสริมการแสดงนาฏศิลป์ที่เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่า โดยคิดและสร้างสรรค์
ผลงานการแสดงชุด มอญ ม่าน ปกากะเย่อ การแสดงด้านนาฏศิลป์ถือเป็นกิจกรรมที่สรา้งรายได้ใหแ้ก่นักเรียน
อีกหน่ึงกิจกรรม 
  3. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษระดับภูมิภาค โดยร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่จังหวัดสระแก้ว  
    ระยะที่ 3 

1. ขับเคล่ือนด้านหลักสูตร โดยจัดทำหลักสูตรบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ช่ือรายวิชา  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 1  ช้ัน ม.1 และ รายวิชาเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 4  ซ่ึงทดลองใช้ใน
ภาคเรียนที่ 1/2559 
  2. จัดทำรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มสาระสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช่ือรายวิชา 
เศรษฐศาสตร์กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน  รหัส ส21102 ช้ัน ม.1 และ ส31202  ช้ัน ม.4 ซ่ึงทดลองใช้ใน
ภาคเรียนที่ 2/2559 
  3. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศกึษา โดยทำความร่วมมอืกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 
โดยนักเรียนเรียนในสาขาวิชา  การบัญชี  ช่างไฟฟ้า  ช่างยนต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปัจจุบันนักเรียนหลักสูตร
ทวิศึกษารุ่นแรกจบการศึกษา เมื่อปีการศึกษา 2561 
  4. ระยะน้ีจะมุ่งเน้นนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านตา่งๆ เช่น กิจกรรมอาชีพอิสระ 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะด้านการแตง่กาย กิจกรรมการอบรมและพัฒนาผู้เรียน  
ด้านภาษาเพื่อการท่องเที่ยว ด้านการค้าขาย และวัฒนธรรมท้องถ่ินและการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
นักเรียน 

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเผยแพร่ เรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

2. ประชุมการพัฒนาคร ู เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐ 
3. ส่งบุคลกรเข้าร่วมประชุมและพัฒนากระบวนการจดัทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

ของโรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้และหลักสูตรเพิ่มเติม

วิชาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 1. งบประมาณที่จดัสรรมาใหล่้าช้าทำให้มข้ีอจำกัดในเรื่องของระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 
 2. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิภาคขีาดงบประมาณสนับสนุนค่าเดินทางใหแ้ก่นักเรียน 
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3. ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้ง  
(No child left behind project) 
สภาพปัญหาปัจจุบัน 
     การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการศกึษาการกำหนดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพ  
ภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน  
โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนจะเป็นตัวช้ีวัดที่สำคัญ ในการวัดคณุภาพทางการศึกษาของโรงเรียน 

แต่ปัจจุบันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอยู่ในระดับต่ำ เน่ืองจากมีนักเรียนบางส่วนที่ยังแก้ไข
ผลการเรียนไม่ผ่าน โดยเฉพาะนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนที่มีผลการ
เร ียนไม่ผ่านจำนวนหลายวิชา และส่งผลให้นักเรียนกลุ่มนี ้จบไม่พร้อมรุ่นด้วย  ซึ ่งทางโรงเร ียนได้เห็นถึง
ความสำคัญของปัญหานี ้  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ ้นเพื ่อให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังไม่จบการศึกษาตามกำหนด ได้เข้ารับการพัฒนาด้านความรูต้ามหลักสูตร และสามารถ
จบการศึกษาได ้
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนที่เข้ารวมโครงการ สำเร็จการศึกษาไมน้่อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

คุณภาพทางการศกึษาของนักเรียนในโครงการ ได้มาตรฐานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
วิธีดำเนินการ 

1. ลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา 
2. พบครูที่ปรึกษาช้ีแจงรายละเอียดวิธีการเรียน 
3. รับงานไปทำตามใบงาน (ปริมาณช้ินงานข้ึนอยู่กับคะแนนรายวิชา) 
4. ส่งงานที่ครูผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชา 
5. ทดสอบความรู้ 
6. ประกาศผลการเรียนเป็นรายวิชา 
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ผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตาราง พบว่า มีนักเรียนทั้งหมดที่จบหลักสูตรปีการศกึษา 2561 จำนวน 23 คน โดยแยกเป็นราย
ช้ัน ดังน้ี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนทั้งหมด 38 คน ลงทะเบียนเรียน 23 คน จบหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 21 คน และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนทั้งหมด 7 คน ลงทะเบียนเรียน 
3 คน จบหลักสูตรปีการศกึษา 2561 จำนวน 2 คน  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
การติดตามนักเรียนที่ไม่จบการศึกษาทั้ง 3 คน ให้มาติดตามงาน ภายในเดือนกุมภาพันธ์หากไมม่า

ดำเนินการ ให้สรุปผลได้ ซ่ึงไม่มีนักเรียนมาติดตามงานเพิ่มเติม 
 
ข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศกึษาธิการ และนายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รักษาการ
ศึกษาธิการภาค 3 ลงพื ้นที ่ตรวจ ต ิดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน ( Agenda 
Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเร ื ่องเขตพื ้นที ่นวัตกรรมการศึกษา ซึ ่งโรงเร ียนนำร่องพื ้นที่
นวัตกรรมการศึกษาได้นำเสนอผลการดำเนินงาน จะเห็นได้ว่ามีการขับเคล่ือนเป็นไปในทิศทางทีด่ี  
ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความสำคญัเป็นอย่างด ีโดยฝากข้อเสนอแนะให้หน่วยงานและสถานศกึษา  
จะทำอย่างไรให้ม ีการพิจารณาต่อยอดนวัตกรรมที ่ม ีอยู่แล้วให้ดำเนินการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือสรา้ง
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์กับความต้องการข้องผู้เรียน สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริง โดยอาจจะทำเป็นข้ันๆ 
จากห้องเรียนก่อนแล้วค่อยต่อยอดไปถึงในระดบัสถานศึกษา 

จังหวัดกาญจนบุรี มีการบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในระดบัพื้นที ่ 
และภาคส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โดยการดำเนินการส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
ของการเตรียมความพร้อม ซ่ึงหน่วยงานได้มีการสร้างการรับรู้ให้กับโรงเรียนนำร่องของจังหวัดกาญจนบุรี 
เตรียมการจัดทาแผนปฏิบัตกิารของสถานศกึษา และคู่มือดำเนินงานโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา  
และจัดเตรียมการจัดอบรมเข้มผู้บริหารกล้าเปล่ียนและครูกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่  
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กิจกรรม สัมมนา ศึกษาดูงานบูรณาการโรงเรียนตน้แบบพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา 
เสริมสร้างคุณธรรมจรยิธรรมและธรรมาภิบาล  และการอนรุักษ์พลงังานและสิ่งแวดลอ้มที่ย่ังยืน  

ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 
จังหวัดบุรีรัมย์ และศรีสะเกษ  

 

จากการที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญัติพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา พ.ศ. 2562  
เมื่อ วันที่  26   เมษายน  2562  และกำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดตั้งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทำให้หน่วยงานทางการศึกษา คือสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 1 และสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสถานศึกษา  
นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  จำนวน 41 แห่ง  มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
เร่งด่วน ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21  ต้องมีการปรับแนวคิด วิธีการ 
กระบวนการ  ส่ือการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ และนำมาบูรณาการประยุกต์ใช้ใน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา ด้านการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาล อนุรักษ์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม  สู่ระดับโรงเรียน พร้อมทั้งขยายผลไปยังโรงเรียนใกล้เคียงและชุมชน  
พร้อมทั้งสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการบรหิารจัดการของพื้นที่ใหไ้ดร้ับประโยชน์สูงสุดจากการกระจาย
อำนาจ การบริหารจดัการการศึกษา ได้อย่างเต็มตามศักยภาพและมปีระสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์   

1. เพื่อคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมดา้นการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิท์างการศึกษา 
ของผู้เรียนรวมทั้งดำเนินการให้มกีารขยายไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน   

2. เพื่อลดความเหล่ือมล้ำในการจัดการศึกษา การกระจายอำนาจและให้อิสระแก่เขตพื้นที่การศึกษา
และ สถานศึกษา  เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการให้มคีุณภาพและประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   

3. เพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา   
4 เพื่อสร้างจิตสำนึก ขยายองค์ความรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านการผลิตและการบรโิภค  

เป็นมิตร กับส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

เป้าหมาย   

1. เชิงปริมาณ  (ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 51 คน) 
1.1 คณะทำงานขับเคล่ือนพื้นที่นวัตกรรมการศกึษา 

จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าทีบุ่คลากรทางการศกึษา   จำนวน  10  คน 
                1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา รักษาการ 
และครูผู้สอนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา   จำนวน  41    คน 
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2. เชิงคุณภาพ    
2.1 สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดกาญจนบรุี  สามารถดำเนินการ  

ในการพัฒนาทั้งในด้านทัศนคติ ทักษะ การเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา และความรู้  
ในรูปแบบอ่ืนที่หลากหลาย จากพื้นที่นวัตกรรมต้นแบบ    

2.2 ครู บุคลากรทางการศกึษา ของสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดกาญจนบรุี   
มีกระบวนการ และเกิดแนวทางอิสระในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละการบรหิารจัดการเพิ่มมากข้ึน    

2.3 สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดกาญจนบรุี  สามารถปรับ บูรณาการ กิจกรรม
การเรียนรู้ ในการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  ให้กับครู บุคลากร ทาง
การศึกษา และนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.4 สถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศกึษาจังหวัดกาญจนบรุี  มีแนวคิดในการปรับ หลักสูตร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และเจตคติปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นการผลิต  
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตามแนวศาสตร์พระราชา และสร้างเครือข่ายรักษ์พลังงานในชุมชน 
อย่างเข้มแข็ง  

 
กิจกรรม สัมมนา ศึกษาดูงานบูรณาการโรงเรียนตน้แบบพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา 
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาบุรีรมัย์ เขต 1 

“ไม่มีหินก้อนใดโง่” 
“โรงเรียนนอกกะลา” 
เพราะเช่ือว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพเท่าเทียมกัน ไม่มีใครฉลาดหรือโง่กว่าใคร มีแต่เด็กที่ไม่ได้รับโอกาส

เข้าถึงการศึกษาที่ดี ถูกต้อง และมีคุณภาพเท่าน้ัน โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จึงถูกก่อตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2546  
ด้วยวัตถุประสงค์ในการเป็นโรงเรียนตัวอย่างทีมุ่่งพฒันาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา  
ความเป็นมนุษย์ให้ทกุคนโดยเท่าเทียมกัน 
  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หรือ “โรงเรียนนอกกะลา” เป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร 
ในสังกัดของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรรีัมย์เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่  
ชั ้นอนุบาลจนถึงชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยโรงเร ียนนี ้ต ั ้งอยู ่ในอำเภอลำปลายมาศ จังห วัดบุรีรัมย์ 
ผู้อำนวยการคนปัจจุบันคือ นายวิเชียร ไชยบัง ซ่ึงดำรงตำแหน่งมาตัง้แต่ก่อตั้งโรงเรียน 

โรงเรียนแห่งน้ีก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ได้เปิดทำการเรียนการสอน 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 จำนวน 3 ช้ันเรียน ได้แก่  
ช้ันอนุบาล 1 ช้ันอนุบาล 2 และช้ันประถมศึกษาปีที ่1 โดยตั้งแต่ก่อตั้ง เจมส์ คลาร์ก เป็นผู้สนับสนุนในเรื่อง  
การลงทุนก่อสร้างโรงเรียน และส่ิงสนับสนุนทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว  

ในปัจจุบัน มูลนิธิลำปลายมาศพัฒนาเป็นผู้ถือใบอนุญาตโรงเรียน และเปิดทำการเรียนการสอน ดังน้ี 
ช้ันอนุบาล 1–2 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1-3 
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ครูวิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่และผู้ก่อตั้งโรงเรียน มีรูปแบบการสอนที่ฉีกไปจากแนวคิดเดิมทางการศกึษา 
เพื่อสร้างระบบปัญหาการศกึษาทีย่ั่งยืนและเท่าเทียมสำหรบัทกุคน 

“มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองได้ การศึกษาที่แท้จริงจึงเป็นกระบวนการพัฒนาตัวเอง 
จากการตั้งคำถาม ปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบดว้ยตัวเอง ดังน้ันครูจึงไม่ใช่ผู้สอน แต่เป็นเสมือนผู้ร่วมทางที่จะช่วย
ประคับประคองนักเรียนไปบนเรือลำเดยีวกัน” 
1. โรงเรียนนอกกะลา 

ที ่นี ่เป ็นโรงเร ียนเอกชนที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียน งบประมาณดำเนินการส่วนใหญ่มาจากเงินบริจาค 
กิจกรรมหารายไดข้องโรงเรียน และรับนักเรียนด้วยการจับสลาก ไม่วัดจากความสามารถหรือข้อสอบ  
ไม่คัดใครเข้าและไมค่ัดใครออก โดยเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชาวไรช่าวนาในพื้นที่ 

หัวใจของการศึกษา คือกระบวนการพัฒนามนุษย์ให้เป็นอิสระ อิสระจากความไม่รู ้อิสระจาก 
ส่ิงที่ครอบ การจัดการศึกษาของโรงเรียนลำปลายมาศตั้งแต่ช้ันอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จึงเน้นพัฒนา
ความเป็นมนุษย์และศักยภาพของผู้เรียนอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยสอนให้นักเรียนมีทักษะในการ
ใช้ชีวิต การประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ มีจิตสำนึกในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและพัฒนาสังคม  

เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียนทุกคนจะรู้จักตัวเอง สามารถคิดวิเคราะห์ และมีทักษะแก้ปัญหาต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ ซ่ึงเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการเติบโตและดำรงชีวิตในยุคปจัจุบนั 
2. ปัญญาภายใน  ฉลาดจากความเข้าใจตัวเอง 

เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เรื่องการพัฒนาคน อยากให้เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยมองสองด้าน 
ด้านแรกคือความฉลาดภายนอก เข้าใจต่อโลกและปรากฏการณ์ตา่งๆ ที่เกิดข้ึน และความฉลาดภายใน  
คือความเข้าใจตัวเอง ซ่ึงความฉลาดทัง้สองด้านจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่มีความสุขได้ 

ฉลาด คือ มีทั้งความรู้และมีความเข้าใจ ระบบการศึกษาแบบเดิมเน้นให้เดก็รู้ เด็กก็ท่องจำส่ิงเหล่าน้ัน
โดยไม่ได้เข้าใจมัน เด็กรู้ว่าต้นไมผ้ลิตออกซิเจน มีคุณสมบัติอย่างน้ันอย่างน้ี แต่ไม่ได้เข้าใจว่าส่ิงมีชีวิต 
ในธรรมชาติมันเกื ้อหนุนเชื ่อมโยงกัน และตัวเราเองมีความสัมพันธ์กับพวกมันอย่างไร ในขณะเดียวกัน 
การศึกษาแบบเดิมก็สอนใหเ้ด็กมีความเข้าใจภายในตัวเองน้อยมากเช่นกัน ในแต่ละปีโรงเรียนอาจจะพาเด็ก  
ไปเข้าค่ายธรรมะสักสามวัน แต่ค่ายธรรมะไมไ่ดท้ำใหโ้ครงสร้างความคดิเชิงจรยิธรรมในสมองของเด็กๆ  
ต่างออกไป 

ตารางเรียนในแต่ละวันของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาประกอบไปด้วยการเสริมสร้าง Emotion and 
Spiritual Quotients (ปัญญาภายใน) และ Intellectual Quotients (ปัญญาภายนอก)  

ในทุกเช้า เด็กๆ จะได้ทำกิจกรรมจิตศึกษา เป็นการพัฒนาปัญญาจากภายใน เพื่อสร้างการตระหนักรู้
ของเด็กให้ตื่นด้วยการฝึกสติ ฝึกใคร่ครวญให้รู้ตัว เท่าทันอารมณ์ ควบคุมตัวเองได้ เห็นคุณค่าของสรรพส่ิง 
และน้อมนำส่ิงที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก และเป็นการปรับคล่ืนสมองของเด็กๆ ที่เพิ่งวิ่งเล่นมา ให้อยู่ในสภาวะ
คล่ืนสมองต่ำ เพื่อความพร้อมในการรับข้อมูล ซ่ึงส่งผลต่อความจำและการเรียนรู้  จิตศึกษาไมใ่ช่การบังคับ 
ให้เด็กน่ังสมาธิ เพราะการน่ังสมาธิอาจจะยังไม่เหมาะกับพฤติกรรมของเด็กวัยซน ถ้าเราไปบงัคับใหท้ำ  
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เขาจะย่ิงเบื่อ ไม่ให้ความร่วมมือ และไม่เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังในที่สุด  อย่างทางเดินเป็นทางเดินพิเศษที่สร้าง
ข้ึนโดยมีบ่อน้ำเล็กๆ ตรงสุดทางเดิน และมีท่อนไม้วางกระจัดกระจายอยู่ตลอดทาง เพื่อให้ผู้เดินได้ฝึกสติ จด
จ่อกับปัจจุบัน และรู้ตัวว่ากำลังทำอะไร เพราะถ้าไม่รู้ตวั อาจสะดุดส่ิงกีดขวางเหล่าน้ีเอาไดง้่ายๆ 
3. ปัญญาภายนอก  มองโลกด้วยความเข้าใจถอ่งแท ้
 หลังกิจกรรมจิตศึกษา ก็มาสู่การเสริมสร้างปญัญาภายนอก ช่วงเช้าในห้องเรียนรูปหกเหล่ียม  
ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาเด็กหลังห้อง เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิชาทักษะพื้นฐานภาษาไทย ภาษ าอังกฤษ 
และคณิตศาสตร์แบบองค์รวม เช่น ภาษาไทย เรียนรู้ผ่านวรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย ฝึกวิเคราะห์
ภาษาตามหลักภาษา ภาษาอังกฤษ เน้นการส่ือสารผ่านวรรณกรรมต่างประเทศ ส่วนคณิตศาสตร์เรียนรู้ผ่าน
ความเข้าใจ ไม่เร่งหาคำตอบ แต่เน้นการเขียนแผนภาพ วางแผนการแก้ปัญหา เป็นต้น  

ครูเป็นหัวใจในฐานะผู้สนับสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ ไม่ใช่แค่ในฐานะของผู้สอน เพราะฉะน้ัน การที่ครูจะ
เปล่ียนกรอบคิดจากผู้สอนมาเป็นผู้มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ ก็ต้องเปล่ียนวิธีมองเด็กด้วย ทั้งเน้ือทั้งตัวเขา
คือมนุษย์ที่กระหายจะเรียนรู้ ต้องมองไปในลักษณะน้ัน แล้วก็กระตุ้นด้วยคำถามหรือองค์ประกอบอ่ืนๆ เพื่อให้
เขาได้เรียนรู้ แล้วก็อำนวยให้เขาได้เรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกันเสมอ 

จากน้ันในช่วงบ่าย เด็กๆ จะได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการ PBL หรือ Problem Based Learning  
เพื่อเสริมสร้างปัญญาภายนอก ให้เด็กรู้จักตั้งคำถามและแก้ปัญหาในหัวข้อที่ตัวเองสนใจหรือเรื่องที่เก่ียวกับ
ชุมชน 

PBL เป็นรูปแบบการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการหลากหลายศาสตร์วิชาเข้า
ด้วยกัน อย่างสอดคล้องกับธรรมชาตแิละการเรียนรู้ของสมอง ซ่ึงจะทำใหเ้ด็กเช่ือมโยงความรู้กับชีวิตจริงได ้

นอกจากเด็กๆ จะได้ฝึกทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแล้ว ยังช่วยสร้างความมั่นใจให้
พวกเขากล้าแสดงความคิดเห็นตอ่ข้อมูลที่ไปแสวงหาคน้คว้ามาด้วยตวัเอง ได้แลกเปล่ียนกับเพื่อนๆ อย่างอิสระ 
โดยไม่มีใครมาตดัสินว่าผิดหรือถูก เมื่อได้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง เด็กจะเรียนรู้ว่าส่ิงที่ตัวเองตั้งสมมติฐานน้ัน
ถูกหรือผิดด้วยเหตุผลอะไร จากที่สอนตามแบบเรียนเป็นบทๆ ไป ครููผู้สอนก็เปล่ียนบทบาทเป็นผู้สนับสนุน ซ่ึง
แน่นอนว่าครูจะต้องทำงานหนักข้ึน แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็คุ้มค่า เพราะเมื่อเด็กได้ค้นหาคำตอบในส่ิงที่เขาอยากรู้
ด้วยตัวเอง เขาจะสนุก สนใจ และจดจำเรื่องน้ันๆ ได้มากข้ึนโดยอัตโนมัติ 
4. คำตอบที่กลับไปสูค่ำถาม 
 แม้จะไม่มีแบบเรียน ไม่ได้ท่องจำสูตรใดๆ เมื่อต้องไปเรียนต่อระดบัมัธยมศึกษาปีทีส่ี่ในโรงเรียนที่สอน
แบบดั ้งเดิม เด ็กๆ ก็ปร ับตัวได้และมีความรู ้ทางวิชาการไม่ต่างจากการเรียนจากหนังสือ ที ่เพิ ่มเติมมาคือ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การตั้งคำถาม และทักษะการแก้ไขปญัหาทีม่ากกว่าเด็กทั่วไป  

PBL (Problem Based Learning) ใช้คีย์เวิร์ด 3 คำในการสร้างกระบวนการ คือ 
Play (ชง) คือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เช่น ในแบบเรียนสอนว่าจากกล้าต้นเล็กจะค่อยๆ เติบโต

ออกรวงเป็นต้นข้าว แต่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาใหเ้ด็กทำนาปลูกข้าวในทอ้งนาเลยและใหเ้ด็กๆ ดูแล  
นาข้าวของตัวเองตั้งแต่วันแรกจนถึงวันส้ินสุด เขาจะได้สังเกต เรียนรู้และติดตามผลอย่างต่อเน่ือง  

Talk (เช่ือม) คือการแลกเปล่ียนส่ิงที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงกับเพื่อนๆ และครูผู้สอนเพื่อต่อยอด
ความคิดใหก้ว้างไกลข้ึน ซ่ึงจะนำเด็กๆ ไปสู่การตั้งคำถามและการหาคำตอบตอ่ไปอย่างไม่มีส้ินสุด  
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Learn (ใช้) คือการวิเคราะห์ข้อสงสัยของตัวเองอย่างเป็นระบบ ในการหาคำตอบเพื่อแก้ไขปัญหา 
โดยมีครูเป็นผู้ช่วยแนะแนวทาง กระตุ้นการเช่ือมโยงส่ิงที่เด็กรู้อยู่แล้วและส่ิงที่เด็กไม่รู้สู่การค้นหาคำตอบ  
ในการแก้ไขปัญหา 

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาไม่มีการสอบปลายภาคอย่างโรงเรียนอ่ืนๆ แต่ใช้วิธีวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง และกระทำอย่างตอ่เน่ืองเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จากช้ินงาน PBL ที่ค้นคว้าหาคำตอบ
และนำเสนอตลอดทั้งภาคการศึกษา หลังจากนำเสนอผลงานแล้ว ก็จะมีการประเมินและสะท้อนงานกัน 
และกัน คำถามประเดน็ต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้ PBL จะเปล่ียนไปทุกสัปดาห ์ตลอดทั้งสัปดาหเ์ด็กๆ  
จะหาข้อมูล วาดแผนภาพ Mind Map ที่ช่วยเช่ือมโยงความคิดให้เปน็ระบบ เข้าใจที่มาทีไ่ปของชุดข้อมูล 
ที่มี จากน้ันนำมาเสนอหน้าช้ันเรียนให้ครูและเพื่อนๆ ฟัง จบแต่ละสัปดาห์ผลงานหลากสีสันของนักเรียนทุกคน 
จะถูกนำมาติดไว้หน้าหอ้ง เมื่อเขามีความภาคภูมิใจ เขาก็สนุกที่จะได้เรียนรู้ตอ่ไป  
5. กระบวนการสอนแบบไร้ตำรา 
 ตั้งแต่เริ่มแรก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาถูกก่อตั้งข้ึนเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบในชนบท  
ที่สอนเด็กให้ใช้ความคิดและเหตุผลมากกว่าการท่องจำ ซ่ึงเป็นปัญหาคู่ระบบการศึกษาไทยมาอย่างยาวนาน 
โดยได้ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเจมส์ คลาร์ก  

ครูผู้สอนเป็นตัวกลางที่สำคัญที่สุดในการหล่อหลอมใหเ้ด็กๆ เติบโตข้ึนบนระบบความคิดแบบใหม่  
ที่มีความรู้ ความเข้าใจโลกทั้งภายนอกและภายในตัวเองอย่างที่กล่าวไปข้างต้น ดังน้ันครูเองก็ต้อง เปล่ียน
ทัศนคติ และความเข้าใจที่มตี่อเด็กใหม่เช่นกัน ครูต้องเปิดใจทีจ่ะรอรับการเรียนรูข้องเด็ก ฝึกให้เด็กรู้จัก 
ตั ้งคำถาม แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดของตัวเองกับคนอื ่น ที ่นี ่จึงมี
กระบวนการพัฒนาครูผ่านชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพที่เรียกว่า PLC หรือ Professional Learning Community 
ซ่ึงเป็นพื้นที่แลกเปล่ียนความรู้ร่วมกันระหว่างครูในโรงเรียนเครือข่ายกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ที่นำรูปแบบ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาไปใช้ โดยมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้ครูทุกคนสามารถเข้าไป
จัดทำแผนการสอนได้ 

โครงสร้างการศึกษาดั้งเดิมที่แข็งแรงมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ควรเปล่ียนมากที่สุด คือโครงสร้าง
ตารางเรียนที่สอนเป็นรายวิชา ด้วยโครงสร้างที่ล้อมกรอบแน่นหนาน้ี ไม่ว่าคุณจะใส่กิจกรรมใหม่ๆ หรืออะไร
ลงไปก็ตาม พฤติกรรมและรูปแบบการสอนของครูจะไมเ่ปล่ียน 

ทุกโรงเรียนที่ตั้งใจมาศกึษาดงูาน เพื่อนำระบบการสอนของเราไปใช้ เริ่มจากเปล่ียนโครงสร้าง  
ตารางเรียนใหม่เป็นก่อน จากรายวิชาเป็น Module เพื่อเปล่ียนพฤติกรรมครูเป็นอย่างแรก เมื่อครูไม่สามารถ
เปิดตำราสอน เขาจะต้องทำแผนการเรียนใหม่ ซ่ึงแรกๆ เขาก็จะยังไม่ค่อยเข้าใจระบบ เปิดโอกาสให้ครู 
แต่ละคนหันหน้าเข้าหากัน เพื่อช่วยกันทำงานเป็นทีม เมื่อครูรู้สึกถึงการยกระดับความรู้ความเข้าใจของตนเอง
ต่อส่ิงที่จะสอนให้เด็กๆ รู้สึกถึงทักษะการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึน ครูก็จะมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
และรู้ว่าบทบาทของตวัเองสำคัญอย่างไร 
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5. ปลูกโรงเรียนตามใจผู้เรยีน 
 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่แล้ว ที่น่ียังมีป้าย
ประกาศที่เต็มไปดว้ยผลงานของนักเรียน และถ้อยคำที่กระตุกต่อมความคดิอยู่ตามมมุตา่งๆ ของโรงเรียน  

ห้องเรียนระดับช้ันอนุบาลและประถมออกแบบเป็นรูปทรงหกเหล่ียมอย่างทีเ่ล่าไปข้างตน้ ในขณะ  
ที่ห้องเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมกลับเป็นบ้านไม้ยกใตถุ้นสูงแบบไทย นักเรียนทุกคนในช้ันจะต้องช่วยกัน
ดูแลห้องเรียนหลังน้ีเหมือนบ้านตัวเองไปตลอดปกีารศกึษา 

ทางโรงเรียนยังให้ความสำคญักับบทบาทของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน ไม่วา่
จะเป็นการรับส่ง หรือร่วมเป็นพี่เล้ียงเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆ ตลอดจนเป็นวิทยากรพิเศษในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน “หัวใจของเราตั้งแต่ต้น คือเราอยากให้โรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนตัวอย่างที่ค้นคว้านวัตกรรม 
ในการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ครู ชุมชน และสังคม ได้ขยายผลไปสู่โรงเรียนรัฐมากๆ เรามีโรงเรี ยนอยู่
แล้วเยอะแยะ เราไม่จำเป็นต้องสร้างโรงเรียนเพิ่ม แต่เราเปล่ียนวิธีการ เปล่ียนกรอบคิดพวกน้ี แล้วทำให้
เกิดผลกับเด็กได้” 
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การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จัดการเรียนการสอนด้วย
นวัตกรรมทางการศกึษาทีผ่สมผสานการพัฒนาผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกเข้าด้วยกัน 
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โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีสิ่งทีแ่ตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ คือ “กระบวนการเรียนรู้” 
มีนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอนอยู่ 3 นวัตกรรม คือ 

1. จิตศึกษา ซ่ึงเป็นนวัตกรรมที่ทำใหผู้้เรียนถึงปัญญาภายใน 
2. Problem Based Learning (PBL) ซ่ึงเป็นนวัตกรรมที่เป็น Active Learning ที่ทำให้ 

ผู้เรียนถึงปัญญาภายนอก 
3. Professional Learning Community (PLC) หรือชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ที่มุ่งพัฒนาครู เช่ือมต่อกับชุมชนและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี 
ตารางกิจกรรมของโรงเรียน จึงมีวิชาหลักอยู่ 4 วิชา คือ 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร ์
3. ภาษาอังกฤษ 
4. วิชาบูรณาการ 

โดยภายใต้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะแบ่งเป็นช่วงเช้า เริ่มกิจกรรมที่เน้นฐานใจ และใช้ฐานคิด  
เป็นหลักในช่วงเช้า กลางวัน จะใช้กิจกรรมฐานกาย และก่อนกลับบ้านนำกิจกรรมที่เน้นฐานใจอีกครั้ง  
จากตารางสอน ไม่มีวิชาศิลปะแต่กลับเห็นผลงานศิลปะของนักเรียน ทั้งการ์ตูน หรือเขียน Mind Map ติดอยู่
เต็มโรงเรียนไม่มีวิชาพละศึกษาเพราะกีฬา จัดไว้ใหเ้ล่น การรู้จักน้ำใจของนักกีฬา อยู่ในสังคมให้เป็น อยากลง
เล่นอะไร ก็ให้เล่น ให้สนุกไปกับส่ิงที่ชอบ แล้วความอยากรู้ ก็จะตามมา โดยครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ เพื่อให้
นักเรียนค้นคว้าข้อมูลต่อไป ซ่ึงเป็นวิธีที่เรียนก็สนุก เล่นก็ได้ความรู้อย่างแท้จริง 
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กิจกรรม สัมมนา ศึกษาดูงานบูรณาการโรงเรียนตน้แบบพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา 
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

 
“งอกนอกกะลาโรงเรียนบ้านตะเคียนราม” 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  

นายอำนวย มีศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนระดับช้ันระดับช้ันอนุบาล 2 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   
มีนักเรียนทั้งหมด 598 คน ครู 33 คน  

นายอำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม จังหวัดศรีสะเกษ เล่าปัญหาที่ผ่านมา  
เพราะโรงเรียนอยู่ห่างไกลจากพื้นที่พัฒนา นักเรียนส่วนใหญ่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ขาดและหนีเรียน  
ไม่ใช่แค่ปัญหาทางวิชาการ แต่ทักษะการใช้ชีวิตบางอย่างเช่น ทักษะการส่ือสาร คิดวิเคราะหเ์พื่อส่ือสาร  
ในเชิงตรรกะ ก็ยังมีปัญหาด้วย การเปล่ียนต้องเริ่มที่คร ูเราเองก็อยากเปล่ียน แต่ไม่รู้จะทำยังไง ขณะน้ัน 
ครูหลายคนก็ถอดใจ บอกว่า  “มันก็เป็นแบบน้ีแหละ”  

วิธีแก้ปัญหาของผู้อำนวยการโรงเรียน ก่อนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรม คือ 
การพาครูไปดงูานหลายโรงเรียนทั้งในและนอกพื้นที่ แต่มีวัฒนธรรมการทำงานทีต่่างกัน เช่น โรงเรียน 
ลำปลายมาศพัฒนา  แรงบันดาลใจและตัวอย่างในการเปล่ียนแปลงมีแล้ว แต่ในการเปล่ียนครั้งแรก ยากเสมอ 
ครูหลายคนยังเช่ือในคำว่า “เป็นไปไม่ได้” 

ตอนน้ันมีครูหลายคนที่อยากทำ แต่คิดว่าเปล่ียนไม่ได้ แต่เราบอกเพื่อนครูว่า ถ้าไม่เปล่ียน มันก็จะ
เหมือนเดิม มติในที่ประชุมคือต้องเปล่ียนรูปแบบการสอน และต้องเริ่มทำพร้อมกันทุกสายช้ัน ครูทั้ง 30 คน
ต้องทำพร้อมกันทั้งหมดเลย ปรับตามโรงเรียนที่ไปดงูาน เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง มีการลองปรับลองเปล่ียน 

จากวันที่มีมติ “ตายเป็นตาย” ถึงวันน้ี ผ่านมาแล้ว 5 ปี และถูกคัดเลือกให้เป็นหน่ึงในโรงเรียน 
นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผลแห่งการเปล่ียนแปลงชัด ขณะน้ีมีเด็กขาดเรียนเหลือ
ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์ ออกกลางคันเหลือประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน  
มีเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพียง 6 เปอร์เซ็นต์ ส่วนครูก็มีการวางแผนการเรียนการสอนที่ดข้ึีน ส่ือ อุปกรณ์ 
ในการสอนเปล่ียนไป ที่ชัดเจนคือ ครูกระตือรือร้นและรับผิดชอบมากข้ึน 

เริ่มต้น มีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการโฟกัสมาที่ครู แต่เราจะมองแต่ครูอย่างเดยีวไมไ่ด ้การให้ผู้เรียน 
ได้ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วยตัวเองจริง พาเด็กออกไปเรียนรู้นอกชุมชน รวมทั้งสร้างการรับรู้กับชุมชน ให้ชุมชน
เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ 

ส่ิงสำคัญในโครงการ คือการเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาตวัเองมากข้ึน ได้รับการเติมเต็ม ได้รับเครื่องมอื 
วิธีการ โอกาสในการฝึกฝนเพิ่มมากข้ึน 

การออกแบบการเรียนรู้ที่นำโดยการใช้ จิตศึกษา ใช้นวัตกรรมจิตศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ปัญญาภายใน และ ออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้ปัญหาเปน็ฐาน PBL (Problem Based Learning)  
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และ เร ียนรู ้ผ่านชุมชนการเร ียนรู ้ของครู (Professional Learning Community) หรือ PLC เพื ่อทบทวน 
วิเคราะห์ และพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ในฐานะโรงเรียน
พี่เล้ียงในการปรับการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเครือข่าย  

จิตศึกษาออกแบบกระบวนการเพื่อให้ผู้เรียนแตกยอดความคดิดว้ยตัวเอง ด้วยกระบวนการ ดังน้ี 
เริ่มแรก ด้วยกิจกรรม ‘Brain Gym’ หรือ กิจกรรมบริหารสมอง แต่ลดรูปใหเ้หลือเพียงการจัดทา่ทางรา่งกาย 
ที่ต้องใช้สมาธิจดจ่อจึงจะทำได้ เช่น กำหนดให้มือข้างซ้ายชูน้ิวช้ีและน้ิวก้อย มือข้างขวากำหลวมๆ จากน้ันจึง
สลับมาชูน้ิวช้ีและน้ิวก้อยด้วยมือข้างขวา ขณะที่ข้างซ้ายเปล่ียนมากำหลวมๆ แทน สลับกันไปอย่างน้ี 
จำนวน 20 ครั้ง หรือ ออกแบบการเคล่ือนไหวสลับข้างอ่ืนๆ เพื่อบริหารการทำงานของสมองซีกซ้ายและขวา   

กิจกรรม Brain Gym จะช่วยปรับสภาพจิต อารมณ์ เตร ียมสมาชิกในห้องให้กลับมามีสติที ่ตัวเอง 
เพราะลองจินตนาการว่าก่อนเข้าเรียน เข้าประชุม เราทุกคนต่างมาด้วยอารมณ์ ความรู้สึก ปัญหาส่วนตัว และ
พลังงานส่วนตัวที่ส่ันไหวเสมอ ความส่ันไหวแบบน้ันคือตัวแปรว่าผู้เรียนมีความพรอ้มเริ่มตน้การเรียนรู้แคไ่หน 

Brain Gym ก็คือการกลับมามีสมาธิ ทำใจให้น่ิง พร้อมวางทุกความกังวล เตรียมตัวเองให้พร้อมกลับ
เข้ามาสู่ปฏิสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดในอีกไม่ก่ีนาทข้ีางหน้า 

กระบวนทัศน์ของจิตศึกษาคือการ “งอกงามสู่ความไมม่ี” จะเกิดข้ึนได้ต้องอาศัยสนามพลังบวก 
จิตวิทยาเชิงบวก และต้องมีกิจกรรมเพื่อฝึกฝน เพื่อให้เกิดผลกับผู้เรียน 3 ระดับคือ  

ระดับต้น (พื้นฐาน) คือการฝึกสติ การใคร่ครวญ การเคารพคุณค่าในตวัเองและคนอ่ืน  
และเห็นความเก่ียวเน่ืองกัน  

ระดับกลาง คือการทำใหเ้กิดวิจารณญาณเชิงจริยธรรม และนำตัวเองได้ (leading self)  
ระดับสูง ผู้ฝึกจะหลุดจากการตัดสิน รู้และเคารพในการ “เป็น” อย่างน้ันของผู้อ่ืน 
หน้าที่ของจิตศึกษาจึงคือการจำลองสถานการณ์ที่เก่ียวกับ “จริยธรรม” อย่างชัดเจนที่สุด เพื่ อให้

ผู้เรียนได้ผ่านประสบการณ์ (จำลองทางความคดิและความรู้สึกน้ัน) ได้ใคร่ครวญ ได้เข้าใจ และเคารพเรื่องราว
การตัดสินทางจริยธรรมผ่านประสบการณ์ของผู้อ่ืน ได้อย่างเบาที่สุด เจ็บปวดเองน้อยที่สุด  
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“งอกนอกกะลาโรงเรียนบ้านตะเคียนราม” 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  
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โรงเรียนบ้านตะเคียนราม มีการจัดการศึกษาที่สอดคลอ้งกับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  
คือ “กระบวนการเรียนรู้” 

มีนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอนอยู่ 3 นวัตกรรม คือ 
1. จิตศึกษา บ่มเพาะปัญญาภายใน 
2. Problem Based Learning (PBL) ชง เช่ือม ใช้ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมที่เป็น Active  

Learning ที่ทำให้ผู้เรียนถึงปัญญาภายนอก  
3. Professional Learning Community (PLC) หรือชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ที่มุ่งพัฒนาครู เช่ือมต่อกับชุมชนและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี 
โดยภายใต้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะแบ่งเป็นช่วงเช้า เริ่มกิจกรรมที่เน้นฐานใจ และใช้ฐานคิด  

เป็นหลักในช่วงเช้า กลางวัน จะใช้กิจกรรมฐานกาย และก่อนกลับบ้านนำกิจกรรมที่เน้นฐานใจอีกครั้ง  
จากตารางสอน ไม่มีวิชาศิลปะแต่กลับเห็นผลงานศิลปะของนักเรียน ทั้งการ์ตูน หรือเขียน Mind Map ติดอยู่
เต็มโรงเรียนไม่มีวิชาพละศึกษาเพราะกีฬา จัดไว้ใหเ้ล่น การรู้จักน้ำใจของนักกีฬา อยู่ในสังคมให้เป็น  
อยากเล่นอะไร ก็ให้เล่น ให้สนุกไปกับส่ิงที่ชอบ แล้วความอยากรู้ ก็จะตามมา โดยครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ  
เพื่อให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลต่อไป ซ่ึงเป็นวิธีที่เรียนก็สนุก เล่นก็ได้ความรู้อย่างแท้จริง 

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โครงการนำร่องเพื่อปฏิรูปการศึกษาที่จะให้โรงเรียนเป็นอิสระ บริหาร
จัดการตัวเอง มีการร่วมมือระหว่างภาคเีครือข่ายและชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมกันออกแบบการศึกษาเพื่อผลิตคน
คุณภาพที่ตอบโจทย์พื้นที่เอง นำร่องใน 6 จังหวัด ได้แก่ สตูล ศรีสะเกษ ระยอง เชียงใหม่ กาญจนบุรี  และ
จังหวัดชายแดนใต ้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

รายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบรุี                                         79                         
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. สำนักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา. สบืค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2561 จาก http://www.onec.go.th/index.php/ 
book/BookView/1540 

          . (2559). แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564). สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2561. 
จาก http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/20170313-Education-Development- 
Plan-12.pdf 

          . (2560). แผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560 – 2564).  
 คุรุสภาลาดพร้าว, กรุงเทพมหานคร. 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564.  สำนักนายกรัฐมนตรี.  สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม  
2561. จาก http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422 

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.  (2561). แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561 – 2580.   
สำนักนายกรัฐมนตรี.  สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม 2561.  จาก  
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA /PDF/2561/A/082/T_0001.PDF 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี.  (2560).  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี  
(พ.ศ. 2562 – 2565).  สืบค้นเมื่อ 7 ธันวาคม 2561.  จาก http://dn.core-website.com/ 
public/dispatch_upload/backend/core_dispatch_156696_1.pdf 

 



 

รายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบรุี                                         80                         
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 

 

 

นายอนันต์  กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี    
นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1  
นายโอภาส ต้นทอง รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี  

นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี

นายวินัย ธรรมเกื้อกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 

นางวารินทร์ สุขกุล   ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
นางพูลทรัพย์ หินอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
นางรุ่งอรุณ หัสชู   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
นางเมตตา สุกใส   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
นางสาวถวิล หวังกุ่ม   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
นางสาวสัทธา สบืดา   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

   
         
 



 

รายงานผลการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบรุี                                         81                         
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

 

 

 

นายชาลี สำรองทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผล 
นางพูลทรัพย์ หินอ่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุร ี
นางสาวสัทธา  สืบดา   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุร ี

นางสาวสัทธา สบืดา   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุร ี
 

นางพัฒน์รวี ฉัตรศรีทองกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 1 

นายชัยวัตร ทองบ่อ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
นางพิชญาภัค อารีรอบ   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
นางวราภรณ์ เนาวราช   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
นางสาลินี อุดมผล   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
นางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี

   
         
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
         
 



 
 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกจิ รองผู้ว่าราชการจงัหวัดกาญจนบรุี 
เป็นประธานการประชุมปฏิบัตกิารโรงเรียนในโครงการพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาจงัหวัดกาญจนบุรี  
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบรุี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุี  
พร้อมด้วยนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคราชการและภาคีเครอืข่ายประชาชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน เพือ่กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี  

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มย่อยกลุ่มที่ 1  เรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 220 คน 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มย่อยกลุ่มที่ 2  เรื่อง ระบบและกลไกการมสี่วนร่วมหรือการจัดการศึกษาร่วมกัน 
ของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 100 คน 

 
 

  

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 การประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มย่อยกลุ่มที่ 3  เรื่อง การขับเคลื่อนพืน้ที่นวัตกรรมการศึกษา จงัหวัดกาญจนบุรี  
ด้วยแผนยุทธศาสตร ์ผูเ้ข้าร่วมประชุม จำนวน 130 คน 
 

 
  

  

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 
 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนทก์ุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
พร้อมด้วยนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคราชการและภาคีเครอืข่ายประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ตลอดจนเสนอแนะให้ข้อแนะนำในการนำไป 
ปรับใช้ใหเ้ข้ากับบรบิทของแต่ละพื้นที่  

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

จัดทำแผนการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

จัดทำแผนการดำเนินงานของโรงเรียนนำร่องพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  
ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การลงพืน้ท่ีตรวจราชการ 
ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ในเร่ืองเขตพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ในเขตตรวจราชการท่ี 3 วันท่ี 11 กันยายน 2562   
ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การลงพืน้ท่ีตรวจราชการ 
ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ในเร่ืองเขตพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ในเขตตรวจราชการท่ี 3 วันท่ี 11 กันยายน 2562   
ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี    
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

นายเฉลิมชนม์  แน่นหนา  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ การลงพืน้ท่ีตรวจราชการ 
ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ในเร่ืองเขตพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา ในเขตตรวจราชการท่ี 3 วันท่ี 11 กันยายน 2562   
ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี    
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กิจกรรม สัมมนา ศึกษาดูงานบูรณาการโรงเรียนต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ วันท่ี 24 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม สัมมนา ศึกษาดูงานบูรณาการโรงเรียนต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ วันท่ี 24 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

กิจกรรม สัมมนา ศึกษาดูงานบูรณาการโรงเรียนต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ วันท่ี 24 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม สัมมนา ศึกษาดูงานบูรณาการโรงเรียนต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม จังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 25 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม สัมมนา ศึกษาดูงานบูรณาการโรงเรียนต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม จังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 25 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม สัมมนา ศึกษาดูงานบูรณาการโรงเรียนต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
โรงเรียนบ้านตะเคียนราม จังหวัดศรีสะเกษ วันท่ี 25 กันยายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จังหวัดกาญจนบุรีมีโรงเรียนนำร่องพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 41 โรงเรียน  

ท่ี โรงเรียน อำเภอ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  จำนวน  14  โรงเรียน 
1 โรงเรียนอนบุาลกาญจนบรุ ี เมืองกาญจนบรุ ี
2 โรงเรียนอนบุาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เมืองกาญจนบรุ ี
3 โรงเรียนวัดทุง่ลาดหญ้า "ลาดหญ้าวิทยา" เมืองกาญจนบรุ ี
4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว เมืองกาญจนบรุ ี
5 โรงเรียนบ้านวังลาน เมืองกาญจนบรุ ี
6 โรงเรียนบ้านวังสารภี   เมืองกาญจนบรุ ี
7 โรงเรียนบ้านพุเลียบ เมืองกาญจนบรุ ี
8 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก เพญ็ชาติอุปถัมภ์  เมืองกาญจนบรุ ี
9 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  ท่าม่วง 
10 โรงเรียนตลาดสำรอง ท่าม่วง 
11 โรงเรียนวัดหนองพงัตร ุ ท่าม่วง 
12 โรงเรียนวัดอินทราราม "โกวิทอินทราทร" ท่าม่วง 
13 โรงเรียนอนบุาลด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย 
14 โรงเรียนอนบุาลศรีสวัสดิ ์  ศรีสวัสดิ ์ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  จำนวน  3  โรงเรียน 
15 โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ท่ามะกา 
16 โรงเรียนบ้านหนองหิน  ท่ามะกา 
17 โรงเรียนบ้านซ่อง ห้วยกระเจา 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จำนวน   9   โรงเรียน 
18 โรงเรียนวัดใหม่ดงสกั ไทรโยค 
19 โรงเรียนบ้านวังสงิห ์ ไทรโยค 
20 โรงเรียนวัดปรังกาส ี ทองผาภูมิ 
21 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย  ทองผาภูมิ 
22 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ทองผาภูมิ 
23 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สังขละบรุ ี
24 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สังขละบรุ ี
25 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สังขละบรุ ี
26 โรงเรียนอนบุาลสังขละบรุ ี สังขละบรุ ี

 
 
 
 
 



ท่ี โรงเรียน อำเภอ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จำนวน  7  โรงเรียน 
27 โรงเรียนบ้านหนองกร่าง บ่อพลอย 
28 โรงเรียนบ้านสามยอด บ่อพลอย 
29 โรงเรียนบ้านตลงุเหนือ เลาขวัญ 
30 โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม เลาขวัญ 
31 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย เลาขวัญ 
32 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ หนองปรือ 
33 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) หนองปรือ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จำนวน  6  โรงเรียน 
34 โรงเรียนกาญจนานเุคราะห ์ เมืองกาญจนบรุ ี
35 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เมืองกาญจนบรุ ี
36 โรงเรียนท่าม่วงราษฎรบ์ำรงุ ท่าม่วง 
37 โรงเรียนอุดมสทิธิศึกษา สังขละบรุ ี
38 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา ทองผาภูมิ 
39 โรงเรียนพงัตรรุาษฎร์รงัสรรค์ ท่าม่วง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน  1  โรงเรยีน 
40 โรงเรียน อบจ.กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) เมืองกาญจนบรุ ี
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี   จำนวน  1  โรงเรียน 
41 เทศบาล 3 (บ้านบ่อ) เมืองกาญจนบรุ ี

 



 

 

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 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


