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การเรียนการสอนของประเทศไทยยังมีปัญหาในหลายๆ เรื่อง เช่น ไม่มี
การบูรณาการระหว่างองค์กรที่มีหน้าที่ต่างๆ ในระบบการศึกษา ขาดกลไก
และนโยบายในการน าไปปฏิบัติและยังไม่มีการน านวัตกรรมการเรียนรู้ไป 

ขยายผลทั้งระบบการศึกษา จึงเห็นสมควรให้มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (Sandbox) 

แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า โดยให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา คิดค้นและพัฒนาด้านนวัตกรรมการศึกษา และด าเนินการน านวัตกรรมนั้นไปใช้ในสถานศึกษาใน
พ้ืนที่ โดยมีอิสระในการจัดท าหลักสูตร พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้ เหมาะสมกับพ้ืนที่ เน้นการ
เปลี่ยนแปลงด้านหลักสูตร  สื่อการเรียนการสอน  การประเมินการเรียนรู้  การประเมินสถานศึกษา  บุคลากร
และการเงิน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งมีเนื้อหาประด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 บทน า บริบทที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรี 
  ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
  ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้กับหน่วยงานการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรีเพ่ือพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้สมบูรณ์แบบ
ต่อไป 
 
        คณะผู้จัดท า 
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ความเป็นมา 

 ประเทศไทยจ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเร่งด่วนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 แต่การยกระดับคุณภาพการศึกษายังไม่ประสบผลส าเร็จ ดูได้จากผลการ

ทดสอบระดับชาติและนานาชาติต่างๆ โดยเฉพาะผล PISA 2015 สะท้อนว่านักเรียนไทยจ านวนมากยังไม่

สามารถอ่านจับใจความและไม่สามารถประยุกต์ความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่าง

ง่ายในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากความรู้พ้ืนฐานดังกล่าวแล้ว ระบบการศึกษาไทยยังต้องเตรียมความพร้อม

ให้กับคนรุ่นใหม่ ทั้งในด้านเจตคติต่อการเรียนรู้ และทักษะส าคัญจ าเป็นส าคัญจ าเป็นการด ารงชีวิตและ  

การท างานในยุคดิจิทัล 

 การปฎิรูปการศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่มุ่งปฏิรูปในระดับประเทศ มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

การศึกษาทั้งระบบ แต่การปฏิรูปในแนวทางนี้มักสร้างต้นทุนในการปรับตัวค่อนข้างสูงแก่ครูและ

สถานศึกษา บ่อยครั้งไม่ได้น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในสถานศึกษา รวมทั้งอาจมีผลกระทบ   

เชิงลบที่ไม่ได้ตั้งใจต่อสถานศึกษาและครูทั่วประเทศ ขณะเดียวกันมีองค์กรต่างๆ ได้พยายามยกระดับ

การศึกษาของสถานศึกษาโดยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารเพ่ือให้เกิดกา ร

เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยตรง แต่นวัตกรรมเหล่านั้นไม่ได้แพร่กระจายสู่สถานศึกษาโดยทั่วไป 

ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยเงื่อนไขด้านนโยบาย กฎระเบียบภาครัฐ และการสนับสนุนการพัฒนาขีด

ความสามารถของครูในสถานศึกษาท่ัวไป 

 

 

              ส่วนท่ี 1             
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 การปฏิรูประดับระดับพ้ืนที่ จึงน่าจะเป็นค าตอบที่จ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

เพราะเป็นการส่งเสริมจุดแข็งและลดข้อจ ากัดของการปฏิรูปทั้งระดับประเทศและระดับสถานศึกษา โดยกา

กรปฏิรูประดับเขตพ้ืนที่ที่สามารถขยายผลนวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารในวงกว้าง ผ่านการ

ลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค ในขณะเดียวกันแนวทางนี้มีความเสี่ยงต่ ากว่าการปฏิรูประดับประเทศ เพราะ

จ ากัดกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นไว้ในพ้ืนที่กรณีการปฏิรูปไม่ประสบผลส าเร็จ และ “พ้ืนที่นวัตกรรม

การศึกษาเป็นพ้ืนที่ปฏิรูปจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถปรับนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ได้อย่าง

คล่องตัวเพ่ือลดอุปสรรค เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการของพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจาก

การกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา” ยังสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางในการด าเนินงานได้อย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่องจนประสบผลส าเร็จแล้วน าไปขยายผลทั้งประเทศการปฏิรูปในระดับพ้ืนที่ยังเปิดโอกาส

ให้รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรประชาสังคม และภาคธุรกิจในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการ

ร่วมพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคนและบริบทพ้ืนที่ ที่ผ่ านมามีหลายจังหวัด  

เริ่มมีกลไกในการขับเคลื่อนที่ไม่เป็นทางการ เช่น สภาการศึกษาจังหวัด อย่างไรก็ตามกลไกเหล่านี้ต้องการ

การเชื่อมต่อเพ่ือน าไปสู่การปฏิรูปในระดับสถานศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเขตพ้ืนที่การศึกษาใน

ปัจจุบัน แม้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้เริ่มปฏิรูประดับพ้ืนที่โดยมุ่งหมายที่จะกระจาย

อ านาจให้เขตพ้ืนที่การศึกษา แต่จนถึงปัจจุบันส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่ตามค าสั่งคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการ

บริหารของสถานศึกษาได้อย่างเบ็ดเสร็จภายในพ้ืนที่ 

 ข้อเสนอจัดตั้ง “พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา” เป็นพ้ืนที่ปฏิรูป จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถปรับ

นโยบายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างคล่องตัว ลดอุปสรรคในการจัดการศึกษา เพ่ิมขีดความสามารถใน

การบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการกระจายอ านาจตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทั้งนี้ เมื่อการปฏิรูปในพ้ืนที่การศึกษาประสบความส าเร็จ

สามารถขยายผลนวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารสู่สถานศึกษาและเขตพ้ืนที่อ่ืน  ตลอดจน

น าเสนอนโยบายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป ในการด าเนินการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้มี

เสถียรภาพในการบริหารและการหนุนเสริมการปฏิรูประดับประเทศและระดับสถานศึกษา จึงมีการเสนอให้

ออกพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
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 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีนโยบายเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดการศึกษา จึงจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในการจัดหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้การบริหารจัดการที่คล่องตัว ให้ครูใช้เวลาในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูง มีการคิดค้น พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท
และสามารถขยายวิธีปฏิบัติที่ดีมีประสิทธิภาพของสถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปยังสถานศึกษา
ในพ้ืนที่อ่ืนได ้
 
วัตถุประสงค์ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

 1. คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของผู้เรียน รวมทั้งด าเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในที่นี้

หมายถึงพัฒนาการของผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) สมรรถนะ (Competency) ทักษะ (Skills) 

และเจตคติ (Attitude) ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยยุคใหม่ 

 2. ลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 

 3. กระจายอ านาจและให้อิสระแก่พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการ

บริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 4. สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

 

แนวทางการด าเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

       การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

 1. ด าเนินงานภายในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จะมีการพัฒนานวัตกรรม 2 ประเภท คือ 

              1.1 นวัตกรรมเชิงนโยบาย เป็นการปรับปรุงนโยบาย กฎระเบียบให้คล่องตัว ข้อเสนอเพ่ือการ

ปรับปรุงได้มาจาก การปรึกษาหารือและรับฟังปัญหาจากสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที 

รวมทัง้การศึกษากฎระเบียบและแนวทางการบริหารของสถานศึกษาคุณภาพสูง 

    1.2 นวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารในสถาน เป็นการด าเนินการของผู้อ านวยการ

และครูในสถานศึกษาน าร่องที่เข้าร่วมอยู่ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาการ

เรียนรู้ของนักเรียนและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา ทั้งการจัดการหลักสูตรรูปแบบใหม่ วิธีการสอน 
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วิธีการบริหาร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยพิจารณาเลือกต่อยอดแนวปฏิบัติที่ผ่านการใช้จริงและ

พบว่ามีผลลัพธ์ที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

    1.3 การพัฒนานวัตกรรมทั้งสองประเภทจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญหน่วย 

งานวิจัย และองค์กรต่าง ๆ  ซึ่งปัจจุบันองค์กรที่ท างานด้านการศึกษาได้รวมตัวกันจัดตั้ง “ภาคีเพ่ือพัฒนา

การศึกษาไทย (TEP-Thailand Education Partnership)” ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาซึ่ง

รวมถึงการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรมด้วย  

    1.4 การขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืน จะมีการประเมินผลลัพธ์การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาถอด

บทเรียนและน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งด้านการสอน การบริหาร และนโยบาย สู่สถานศึกษา ในพ้ืนที่อ่ืน 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อสารสู่สาธารณะ นอกจากนี้ อาจเสนอจัดตั้ งพ้ืนที่

นวัตกรรมการศึกษา ในพ้ืนที่อ่ืนในกรณีพ้ืนที่น าร่องมีผลลัพธ์การด าเนินงานที่ดี  

 

      การบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

 โครงสร้างการด าเนินงานและการบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ประกอบด้วย 
คณะกรรมการจ านวน 2 ชุด ได้แก่  
 1. คณะกรรมการนโยบาย มีบทบาทในการวางกรอบการพัฒนา ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ก ากับ ประเมินผล และน าข้อเสนอแนะไปขยายผลระดับประเทศ (National Policymaker and Planner) 
ส าหรับระยะแรกของการด าเนินการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา มาคณะหนึ่งก่อนเพ่ือท าหน้าที่ 3 ประการ คือ 1) ขับเคลื่อนการจัดตั้ง
และบริหารจัดการพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 2) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
โดยประสานความร่วมมือของหน่วยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 3) เสนอแนะให้เกิดการแก้ไขกฎระเบียบที่
เกีย่วข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. คณะกรรมการขับเคลื่อน เป็นคณะกรรมการระดับพ้ืนที่ มีบทบาทในการก าหนดนโยบายและ
ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ในพ้ืนที่ให้คล่องตัว เพ่ือให้สามารถสนับสนุนและแก้ปัญหาในการขยายผล
นวัตกรรมในพ้ืนที่ รวมทั้งการก ากับดูแล (Local Facilitator and Regulator) ทั้งนี้ คณะกรรมการการ
ขับเคลื่อน จะท างานเชื่อมโยงกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้วางนโยบายและ
แผนการปฏิรูประดับจังหวัด (Local Policymaker and Planner) ขณะนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนในพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด  มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  และศึกษาธิการจังหวัด           
เป็นเลขานุการ  มีผู้ทรงคุณวุฒิ   ผู้แทนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทน  
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนจาก สถาบันอุดมศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญ ด้านการผลิตและพัฒนาครู ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งบทบาทในอนาคต
ของกรรมการขับเคลื่อน อาทิ การปรับหลักสูตรแกนกลางให้เหมาะสมกับพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา แต่ต้อง
ครอบคลุมสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง 
การจัดให้มีการออกแบบการทดสอบผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ ของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จัดให้มีการ
ประเมินผล การจัดการศึกษาของสถานศึกษาน าร่อง การรายงานผลการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาต่อคณะกรรมการนโยบาย  
 ภายใต้แนวทางการด าเนินงานดังกล่าว สถานศึกษาน าร่องในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในฐานะที่
เป็นผู้จัดการศึกษา (Operator) จะมีอิสระในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร 
สามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได้เอง โดยสอดคล้องกับหลักสูตรของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และ
สามารถท าแผนการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษาและโครงการพัฒนา นอกจากนั้น หากเห็นว่าโครงการ 
กิจกรรม หรือภารกิจใดที่อาจท าให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ให้เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนเพ่ือเสนอข้อยกเว้นการด าเนินการโครงการ กิจกรรม
หรือภารกิจนั้นได้ หรือให้ด าเนินการโครงการ กิจกรรมหรือภารกิจที่คณะกรรมการขับเคลื่อนก าหนด 
แล้วแต่กรณี  
 
      การก ากับติดตามประเมินผลพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
 คณะกรรมการนโยบายจะจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา โดย
การประเมินผลจะค านึงถึงพัฒนาการของผลการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning outcome) เป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายสามารถเสนอแนะให้กระทรวงศึกษาธิการน าแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษา
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของรัฐและเอกชน รวมทั้ง
การเสนอแนะให้มีการยุบเลิกพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมิน 
 
      งบประมาณ 
 สถานศึกษาน าร่อง จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วยเงินอุดหนุนรายหัวและงบ
ด าเนินงาน เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ในลักษณะ block grant 
 
 
 
 



                              แนวทางการขับเคลื่อน พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี       7 
                 
       
 

      กฎหมายและกลไกการด าเนินงานอ่ืน 
 การจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น จะมีกลไกการด าเนินงาน
อย่างน้อย 3 ประการ  
 1) การก าหนดบทบัญญัติเรื่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ใหม่ และมีการออกพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็นการเฉพาะซึ่งจะเป็นหลักประกันให้เกิด
เสถียรภาพการท างานของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และช่วยให้สามารถด าเนินงานโดยไม่ต้องกั งวล
อุปสรรคด้านกฎหมาย นอกจากนี้การออกพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ยังเป็นการส่งสัญญาณที่แสดงถึงความ
ตั้งใจของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา  
 2) คณะกรรมการขับเคลื่อน จะท างานร่วมกับกลไกการขับเคลื่อน การปฏิรูปและหน่วยงานต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่ เช่น วางแผนพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนๆ ในพ้ืนที่  
 3) คณะกรรมการขับเคลื่อน จะเชิญชวนภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
เข้ามาร่วมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาน าร่อง 
 
     พื้นที่น าร่อง 
 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้จังหวัดระยอง ศรีสะเกษ และสตูลเป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
น าร่อง 3 พ้ืนที่แรก ด้วยความพร้อมในการปฏิรูปการศึกษาของพ้ืนที่ จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ทั้งสามจังหวัดนั้นมีกลไกขับเคลื่อนการศึกษาที่เข้มแข็ง และมีหน่วยงานภายนอกเข้า
ไปร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารอยู่แล้ว รวมทั้งมีโอกาสประสบความส าเร็จอย่าง
ยั่งยืน นอกจากนี้แนวทางการปฏิบัติที่น าไปสู่ความประสบความส าเร็จของทั้งสามจังหวัดจะสามารถ
ประยกุต์ใช้ในพ้ืนที่อ่ืนได้เป็นอย่างดี เพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ศรีสะเกษ และสตูล 
มีความแตกต่างกันมาก ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของประเทศไทยโดยรวม 
 ต่อมา มติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2561 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมติที่ประชุม ผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2561 ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ให้ด าเนินการน าร่องพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง 6 ภาค ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ นวัตกรรม
การศึกษา เพ่ือเป็นพื้นที่น าร่องเพ่ิมเติมอีก 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชียงใหม่และกาญจนบุรี 
 ปัจจุบัน มีพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  จ านวน      
6 พ้ืนที่ ได้แก่ 1) จังหวัดระยอง 2) จังหวัดศรีสะเกษ 3) จั งหวัดสตูล 4) จังหวัดเชียงใหม่ 5) จังหวัด
กาญจนบุรี 6) จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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 ส่วนการคัดเลือกสถานศึกษาน าร่องจะยึดหลักความสมัครใจ โดยสถานศึกษาน าร่องจะยื่นขอ
อนุมัติเข้าร่วมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน ทั้งนี้การเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาน า
ร่องของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษานั้น ถ้าเป็นสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากต้นสังกัดด้วย 
 
ผลลัพธ์ที่คาดหวังของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 1) ผลลัพธ์ที่คาดหวังและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ดังนี้ 
  (1) ผู้เรียน มีพัฒนาการในการเรียนรู้สูงขึ้น ทั้งด้านเจตคติ ทักษะ สมรรถนะและความรู้
โดยวัดจากผลการประเมินสัมฤทธิผลของนักเรียน ทั้งในรูปแบบการสอบมาตรฐาน และประเมินสัมฤทธิผล
ในรูปแบบอ่ืน ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนจะจัดให้มีการออกแบบพัฒนาขึ้นเพ่ือวัดพัฒนาการของผู้เรียนใน
ทุกมิต ิ
  (2) ครูและผู้บริหารสถานศึกษา มีอิสระการสอนและการบริหารเพ่ิมขึ้น จากการลดภาระ
งานที่ไม่เก่ียวกับการเรียนการสอนให้แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา โดยจะมีจ านวนเวลาในการท างานอ่ืน
ที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนลดลง พร้อมทั้งได้รับการเพ่ิมขีดความสามารถเชิงวิชการโดยภาคีเครือข่าย
และผู้เชี่ยวชาญภายนอก ท าให้นักเรียนและครูในพ้ืนที่สามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  (3) สังคม มีความเหลื่อมล้ าในการศึกษาลดลง ซึ่งน่าจะท าให้ช่องว่างทางโอกาสทางสังคม
และเศรษฐกิจโดยรวมลดลงไปด้วย จะเห็นได้จากระดับผลการเรียนที่ดีขึ้นของนักเรียน กลุ่มเรียนอ่อนและ
กลุ่มยากจน รวมถึงจ านวนนักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ลดลง อีกทั้งในอนาคตจะมี
บุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและพร้อมที่จะช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่มากขึ้น นอกจากนี้ 
ผลพลอยได้ที่สะท้อนความส าเร็จของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษานั่นคือ ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมจัด
การศึกษามากขึ้น นักเรียนและผู้ปกครองมีความไว้เนื้อเชื่อใจ (trust) ในความสามารถของครูและผู้บริหาร
มากขึ้น 
 2) ผลลัพธ์ที่คาดหวังและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการศึกษาไทยในระยะยาว ดังนี้ 
  (1) ผู้เรียนมีพัฒนาการในการเรียนรู้สูงขึ้น จากนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เผยแพร่จาก
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาไปยังพื้นท่ีอ่ืนๆ  
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  (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประโยชน์จากนวัตกรรมการเรียนการสอนและการ
บริหารสถานศึกษาที่เกิดขึ้นจากการที่สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา สามารถน าไปใช้พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และมีแนวทางปฏิบัติที่ประสบผลส าเร็จจ านวนมากเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา
ของพ้ืนที่อ่ืนๆ นอกจากนั้น ยังได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมเชิงนโยบาย ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้    
อย่างอิสระ คล่องตัว เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างราบรื่นและเต็มศักยภาพของครูและผู้บริหาร 
  (3) เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัดสามารถขยายผลนวัตกรรมการบริหารระดับเขตหรือ
จังหวัดที่ดีสู่พืน้ที่อ่ืน โดยพิจารณาได้จากจ านวนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัดที่น านวัตกรรมการ
บริหารไปใช้พัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
  (4) กระทรวงศึกษาธิการและผู้ก าหนดนโยบายการศึกษาชาติ ได้รับข้อเสนอแนะทาง
นโยบายในการจัดการศึกษาของประเทศจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิจัย และได้รับการพิสูจน์
แล้วว่าเป็นแนวนโยบายที่ได้ผลจริง ทั้งนี้ สามารถวัดความส าเร็จของการด าเนินงานพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจากข้อเสนอเชิงนโยบาย และกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
  (5) สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ าในการศึกษาทุกมิติลดลง ซึ่งจะช่วยท าให้ช่องว่างทาง
โอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมลดลง และประเทศไทยจะมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพร้อม
ช่วยพัฒนประเทศมากขึ้น 

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาด้วย
ความพร้อมในการปฏิรูปการศึกษา พบว่า จังหวัดนี้มีกลไกขับเคลื่อนการศึกษาที่เข้มแข็ง และมีหน่วยงาน
ภายนอกเข้าไปร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร รวมทั้งมีโอกาสประสบความส าเร็จ
อย่างยั่งยืน  สามารถประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่อ่ืนได้เป็นอย่างดี เพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัด
กาญจนบุรีมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายของประเทศไทยโดยรวม 
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1. สภาพทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี 
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ ละติจูด : 14 01N เเละลองจิจูด : 99 32E อยู่ห่างจาก

กรุงเทพฯ 129 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสาม
ของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา และเชียงใหม่ อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่การปกครองข้างเคียง    

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ     จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐ             
                                                          แห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ     จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี  
ทิศใต้  ติดต่อกับ     จังหวัดราชบุร ี

          ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ     สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี  
           เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
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    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า มีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่น้ าส าคัญสองสายคือ แม่น้ า      

แควใหญ่และแม่น้ าแควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้ าแม่กลอง ที่บริเวณอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุ่มแม่น้ า พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือ และทิศ
ตะวันตกเป็นเทือกเขาแล้วค่อย ๆ ลาดลงมาทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก ทางทิศเหนือ และทิศ
ตะวันตก เป็นป่าไม ้และภูเขา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับ
กับเนินเขาเตี้ย ๆ แต่แห้งแล้ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า มี
ความอุดมสมบูรณ ์แบ่งออกได้เป็น 3 เขต  
  1) เขตภูเขาและที่สูง ได้แก่ พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาต่อเนื่องจาก
เทือกเขาถนนธงชัย ถัดลงไปทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทอดยาวลงไปทางทิศใต้และถือว่าเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ า
ล าธารของจังหวัดบริเวณอ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอ าเภอไทรโยค  
  2) เขตที่ราบลูกฟูก ได้แก่ พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งลักษณะเป็น  
ที่ราบเชิงเขาสลับเนินเตี้ย ๆ บริเวณอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอห้วยกระเจา 
และบางส่วนของอ าเภอพนมทวน  
  3) เขตที่ราบลุ่มแม่น้ า ได้แก่ พ้ืนที่ทางด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นที่ราบ ดินมีความอุดม
สมบูรณ์บริเวณอ าเภอท่าม่วง อ าเภอท่ามะกา อ าเภอเมืองกาญจนบุรีและบางส่วนของอ าเภอพนมทวน 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นป่าไม้ และภูเขา พ้ืนที่ทาง               
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ แต่แห้งแล้ง 
พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจาก
จังหวัดกาญจนบุรีมีสภาพท้องที่กว้างขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป บริเวณที่ราบ                      
จะมีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันตก ส่วนบริเวณที่เป็นป่าและภูเขา        
จะแตกต่างไป  คือ ในฤดูร้อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง         
เดือนตุลาคม   
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1.4 เขตการปกครอง 
             จังหวัดกาญจนบุรี  แบ่งเขตการปกครอง ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนกลาง       

ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ในระดับอ าเภอ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอ
สังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอพนมทวน อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอห้วยกระเจา และ
อ าเภอหนองปรือ  

  1) ในระดับต าบล แบ่งเขตการปกครองเป็น 94 ต าบล 910 หมู่บ้าน 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 122 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 47 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 72 แห่ง 
1.5 ประชากร 

    ประชากร ณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 478,536 คน ชาย 234,800 คน หญิง 243,736 คน           
อ า เภอที่มีประชากรมากที่สุ ดได้แก่  อ า เภอท่ามะกา มีจ านวน 81,012 คน รองลงมา ได้แก่  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ านวน 66,0578 คน และอ าเภอท่าม่วง มีจ านวน 64,994 คน ส าหรับอ าเภอที่มี
จ านวนคนที่อยู่อาศัยมากที่สุดได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี มีจ านวน 26,317 ครัวเรือน รองลงมา  ได้แก่      
อ าเภอท่ามะกา มีจ านวน 25,764 ครัวเรือน และอ าเภอท่าม่วง มีจ านวน 20,349 ครัวเรือน 

1.6 การท่องเที่ยว  
  จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์นักผจญภัย” มี
ศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน และ

(ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี)  
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แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
การท่องเที่ยวที่ครบครัน การเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้ระยะเวลาเพียง 1 – 3 ชั่วโมงเท่านั้น จาก
กรุงเทพมหานคร ทั้งทางรถยนต์  และรถไฟ 

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

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านหนองขาว วัดถ้ าเสือ  
วัดถ้ าเขาน้อย  วัดทิพย์สุคนธาราม  หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดวังก์วิเวการาม หมู่บ้านไทย    
ทรงด า และวัฒนธรรมชาวมอญ อ าเภอสังขละบุรี 

1.7 ด้านการศึกษา 
               จังหวัดกาญจนบุรีมีสถาบัน สถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา จ านวน  531 
แห่ง  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี  และ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันการศึกษาเอกชน) 
                จากการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท ปี 2560 พบว่า ประชากรของจังหวัดกาญจนบุรี 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) คิดเป็นร้อยละ 45.43  รองลงมา  ได้แก่ จบชั้น   
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ. 1 – 3 หรือ ม.1 – 3) คิดเป็นร้อยละ 16.78 จบชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย     
(มศ.  4 – 5 หรือ ม. 4 – 6 หรือ ปวช.) คิดเป็นร้อยละ 12.35 จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 
7.84 ไม่เคยศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.92 ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) คิดเป็นร้อยละ 5.00 
อนุบาลหรือศูนย์เด็กเล็ก คิดเป็นร้อยละ 3.35 อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 2.88 
และจบการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.45 รายละเอียดดังตารางหน้าถัดไป  

 

 

 
 



                              แนวทางการขับเคลื่อน พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี       14 
                 
       
 

ตารางแสดงระดับการศึกษาของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2560 

ระดับการศึกษา 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ไม่เคยศึกษา 12,276 2.57 16,047 3.35 28,323 5.92 

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 8,249 1.72 7,804 1.63 16,053 3.35 

ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา  
(ป.4,ป.7,ป.6) 

11,346 2.37 12,571 2.63 23,917 5.00 

ประถมศึกษา (ป.4,ป.7,ป.6) 106,334 22.22 111,073 23.21 217,407 45.43 

ม.ต้น (มศ.1-3 หรือ ม.1-3) 42,228 8.82 38,077 7.96 80,305 16.78 

ม.ปลาย (มศ. 4-5 หรือ  
ม.4-6 หรือปวช.) 

30,378 6.35 28,723 6.00 59,101 12.35 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
หรือ ปวส. 

7,474 1.56 6,309 1.32 13,783 2.88 

ป.ตรี หรือเทียบเท่า 15,681 3.28 21,815 4.56 37,496 7.84 

สูงกว่าปริญญาตรี 834 0.17 1,317 0.28 2,151 0.45 

รวม 234,800 49.07 243,736 50.93 478,536 100.00 
 

                                                                  ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2560 
 

                    1.8  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  
                        เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์
ต่อการส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนินกิจการ             
ต่าง ๆ  เช่น การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใดที่ เป็นประโยชน์แก่                  
การเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท เช่น เขตการค้าเสรี                       
เขตอุตสาหกรรมเสรี  เขตปลอดภาษี เขตการค้าชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการส่งออก (แปรรูป)  ซึ่งในปี 
พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ได้ก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น    
2 ระยะ ดังนี้  
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ระยะที่ 1 ก าหนดไว้ 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดตาก 14 ต าบลใน 3 อ าเภอ 2) จังหวัด 

มุกดาหาร 11 ต าบลใน 3 อ าเภอ 3) จังหวัดสระแก้ว 4 ต าบลใน 2 อ าเภอ  4) จังหวัดตราด 3 ต าบลใน
อ าเภอคลองใหญ่  5) จังหวัดสงขลา 4 ต าบล ในอ าเภอสะเดา และระยะที่ 2 ก าหนดไว้  5 จังหวัด ได้แก่  
1) จังหวัดเชียงราย  21  ต าบล ใน 3 อ าเภอ  2) จังหวัดหนองคาย 13 ต าบล ใน 2 อ าเภอ  3) จังหวัด
นครพนม 13 ต าบล ใน 2 อ าเภอ 4) จังหวัดนราธิวาส  5 ต าบล ใน 5 อ าเภอ และ 5) จังหวัดกาญจนบุรี 2  
ต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านเก่า และต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ
ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคง โดยใช้กลยุทธ์ 
ส าคัญ  4  ประการ ได้แก่ 
                1) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่   

    2) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน    
     3) สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเนื่อง และ 

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

                อย่างไรก็ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้าน 
อ่ืนๆ ควบคู่กันไป อาทิ การพัฒนาโครงข่ายพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทางราง มีการปรับปรุง
ระบบศุลกากร มีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค อีกทั้งการบริหารจัดการภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่าง
ยั่งยืนได้นั้น คือ การพัฒนาคน โดยการให้ศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีคุณภาพ  
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ศักยภาพและโอกาส 

 สามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยที่ตั้งซึ่งอยู่บนแนวเชื่อมโยงระหว่างเขต 

เศรษฐกิจพิเศษทวาย (เมียนมาร์) พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ดังนั้น         
จึงสามารถขนส่งสินค้าออกทางทะเลได้ทั้งทางท่าเรือทวายไปสู่ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
กลางและยุโรป และท่าเรือแหลมฉบังไปสู่ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิค มีแผนที่จะก่อสร้างทางหลวง
พิเศษเชื่อมโยงระหว่างบางใหญ่ (นนทบุรี) พ้ืนที่ชายแดนกาญจนบุรี เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระหว่างเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีกับกรุงเทพฯ  และปริมณฑล นอกจากนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์และยานยนต์ที่มีในพ้ืนที่ มีโอกาสที่จะพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าโดยอาศัย
ความได้เปรียบของประตูทางออกทางทะเลทั้งสองฝั่งมหาสมุทร และแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
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กิจกรรมที่มีศักยภาพ 

นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับทวาย อุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นอุตสาหกรรม 
สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและอุตสาหกรรม
พลาสติก จากการประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ปีงบประมาณ 
2562 ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561  ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี  โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เข้า
รับการประชุม จ านวน 500 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ตัวแทนผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน  จึงน าความคิดเห็นจากที่ประชุมมาจัดท าแผนยุทธศาสตร์พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องในทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยก าหนดแผนงานเป็นระยะตามช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความยืดหยุ่น พร้อมทั้งให้มีการ
ทบทวน ปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อ

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

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

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20  ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก เพ่ือ
เป็นกรอบการก้าหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับกับเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณฯลฯ ดังนั้น ทิศทางด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทุกหน่วยงานจะถูกก้าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ (วิสัยทัศน์ประเทศระยะ 20 ปี) และยุทธศาสตร์ 

              ส่วนท่ี 2             
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การพัฒนาระยะ 5 ปี เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว      
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น้าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบ
สนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง  เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศ 
สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ดังนี้ 

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

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

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

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 – 2564) 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค ์ 
     1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด้ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
     1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค้านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
     1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ  
     1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
     1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

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

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
     3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
     3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
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4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
     4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
    4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน  
     4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
     4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
     4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
  4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 
และย่ังยืน  
     5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ้ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก 
ของชาติ  
     5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคาม ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
     5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
     5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล  
     5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

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

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

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ก้าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ 
คือ  
 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้ รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก้าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4) เพ่ือน้าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้้า
ภายในประเทศลดลง  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  
 1) เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
 2) เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
53 ตัวชี้วัด 
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 แผนการศึกษาแห่งชาติ ก้าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย 
วิสัยทัศน์และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2564) 

สาระส้าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาค  อาเซียนและสังคม
โลก อ้านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ 
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 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 ที่ส้าคัญคือได้ประเมินสถานะของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้นแล้ว จึงสามารถ
ก้าหนดเป็นสาระส้าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 

1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ  

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการ  
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต    

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

2. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก        
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน จากการทดสอบระดับชาติ  
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  

5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  

6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ 

อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาที่ท้างานให้  
7. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท้า หรือ  

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
8. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่ และ 

ตีพิมพ์  
9. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น้าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน 

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

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

กระทรวงศึกษาธิการ    
“มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 

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

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

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

ของการพัฒนาประเทศ         
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

ตลอดชีวิต         
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา       
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด  

การศึกษา     
6. ผลผลิต ผลลัพธ์  ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์     

6.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและ 

ประเมินผล    

ผลผลิต  ผลลัพธ์          
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจ้าและน้าสิ่งที่จ้าไปฝึกคิดวิเคราะห์  

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

วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์   
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทาง  

การเรียนสูงขึ้น   
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  

4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 

กลยุทธ์   
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา  

ผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภท 

การศึกษาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก    
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิต     

สื่อการเรียนการสอน ต้าราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งต าราเรียนอิเล็กทรอนิกส์    
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ 

กระบวนการ จัดการเรียนการสอน   
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ      

เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

6.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา       
ผลผลิต  ผลลัพธ์        
มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครู  

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

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์       
1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด   
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 

ที่ก้าหนด   
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3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ในหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ    
4. จ้านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนา  

คุณภาพชีวิตที่ดี   
5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหาร  

งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์   
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความ 

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

คละชั้นและครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน     
4. สร้างขวัญก้าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี     

ประสิทธิภาพ 

6.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความ 

ต้องการของการพัฒนาประเทศ      
ผลผลิต  ผลลัพธ์      
มีการผลิตและพัฒนาก้าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มี 

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

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์         
1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ  

อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  

3. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท้า หรือ  
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
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4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่และ 

ตีพิมพ์ 

5. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น้าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน  
ท้องถิ่น  

6. จ้านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก้าลังคนกับองค์กร  หน่วยงานทั้งในและ  
ต่างประเทศ    

7. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปี 
8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา     

ถึงปริญญาตรี   
9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่ได้รับ     

การพัฒนาเพิ่มข้ึน      
กลยุทธ์   
1. เร่งผลิตและพัฒนาก้าลังคนสาขาท่ีจ้าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล    
2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก้าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ 

เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ   
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพ  

ให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ     
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก้าลังคน โดยสร้างเครือข่าย     

ความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ   
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง   
6.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่าง 

ต่อเนื่อง ตลอดชีวิต     
ผลผลิต   ผลลัพธ์          
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการ  

ศึกษา ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จาก 
แหล่งเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการ 
ให้บริการ เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน  
รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมข้ึนได้     
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ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์       
1. จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 – 59 ปี  
2. ร้อยละของก้าลังแรงงานที่ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 

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

ทางการศึกษา   
5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน้าความรู้ไปใช้ ใน 

การประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้   
6. จ้านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน    
กลยุทธ์   
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน     

ในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ      
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ  

ความสนใจ และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย    
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล                     

เป็นรูปธรรมอย่างกว้างขวาง     
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ       

มีความหลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง       
6.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา    
ผลผลิต   ผลลัพธ์       
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึง 

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

DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น     
  2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่้ากว่า 30 Mbps   

3. จ้านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย  เป็นปัจจุบัน   
กลยุทธ์   
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย 

และไมซ้้่าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   
2. พัฒนากระบวนการจัดท้าระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ    

การรายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ  ประเภทการศึกษา ให้เป็นเอกภาพ 
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน    

3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน  
สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ  ประเภทการศึกษา น้ามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้ 
อย่างเป็นระบบ   

4. จัดหาอุปกรณ์ ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 
ทั่วถึงและเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

6.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม      
ในการจัดการศึกษา     

   ผลผลิต  ผลลัพธ์          
ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งข้ึน มีความโปร่งใส  

และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ
กระจายอ้านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุน
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีศักยภาพเพ่ือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่น
ได้      

ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์     
1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 

2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ  

พัฒนาศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท้าหรือน้าไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้   
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3. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้น 

4. จ้านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

5. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ 

หน่วยงาน  
6. จ้านวนโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย  

กลยุทธ์   
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้น  

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

เหลื่อมล้้า สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้    
4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้ง  

สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา    
5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย  ความเป็น  

ภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ   
6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความพร้อม พัฒนา  

เป็นสถานศึกษานิติบุคคลในก้ากับ    
 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัด ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ พัฒนา

คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของประชาชนในจังหวัดให้มีศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญปัญหา จังหวัดกาญจนบุรี จึ งได้ก้าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ดังนี้  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“สร้างคนดี มีคุณภาพ ด้ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข บนพื้นฐานความพอเพียงอย่าง 

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

พหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขและมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม 

หลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมน้าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

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

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย      
2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานท้าสอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษของจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดน      
3. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ      
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ      
5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล และ 

บูรณาการการท้างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ (Strategies)    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน      

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตส้านึกความเป็นชาติไทย                         
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทักษะชีวิต และเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน                       

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน       
กลยุทธ์ที่ 2.1 การผลิต พัฒนาก้าลังคนเพื่อเพ่ิมทักษะอาชีพและการมีงานท้าที่สอดคล้อง                                          

กับความต้องการพัฒนาประเทศ                         
กลยุทธ์ที่ 2.2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและน้าผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
กลยุทธ์ที่ 3.1 เพ่ิมโอกาสและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา                         
กลยุทธ์ที่ 3.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง 
“Thailand 4.0”        

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างจิตส้านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม                         
กลยุทธ์ที่ 4.2 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล      
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล                         
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทางการศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน    
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน    

เป้าประสงค์           
1.ประชากรมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ  

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         
2. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส้านึกความเป็นพลเมืองดี               
ตัวช้ีวัด         
1. ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อนความรัก  

และการ ธ้ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมขึ้น                            

2. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ  เนตรนารี เพิ่มข้ึน                            
3. ร้อยละของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชา  

ลูกเสือระดับต่าง ๆ ผ่านการประเมินทุกระดับ                            
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 

ค่านิยมหลัก 12 ประการ เพ่ิมข้ึน           
     5. ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่จัดกิจกรรม 

สะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์                            
6. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและ  

วัฒนธรรมการท้างานที่พึงประสงค์ให้เป็นคุณลักษณะที่ส้าคัญของคนในสังคม        
        7. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริ มการอยู่

ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น                   
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8. ร้อยละของนักเรียนก่อนวัยเสี่ยงระดับชั้น ป.1-6 ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน                   
ยาเสพติด                            

9. ร้อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก้ไข  
ปัญหายาเสพติด   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน           
เป้าประสงค์                            
1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และ 

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

ประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน                  
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนในระบบทวิภาคี/ สหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ที่มี 

มาตรฐานเพ่ิมข้ึน                            
3. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ 

การพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน                            
4. ร้อยละขององค์ความรู้ของงานวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สื่อ เทคโนโลยีที่มีการ 

น้าไปใช้เพื่ออ้างอิง และ/หรือต่อยอด เพ่ิมข้ึน   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต                     

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

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

รายวิชาทุกระดับไม่ต่้ากว่าร้อยละ 40       
4. อัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในจังหวัดลดลง   
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5. ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาและการ 
เรียนรู้ 
  6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ       

7. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีน้้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์  
มาตรฐาน        

8. ร้อยละของศูนย์เด็กเล็ก/สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ได้คุณภาพและมาตรฐาน       

9. ร้อยละของนักเรียนในระบบต่อประชากรวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับ       
10. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรม  

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

เพ่ิมข้ึน            
15. ร้อยละของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย ระบบ  

DLIT, DLTV, ETV       
16. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงขั้นต่้า 30 Mbps 

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

พอเพียง                     
ตัวช้ีวัด                             
1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                           
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการ 

เรียนรู้ส้าหรับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                
3. ร้อยละของสถานศึกษา สถาบันการศึกษา ที่จัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
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4. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต และด้าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล          
เป้าประสงค์                      
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อ 

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา      
     ตัวช้ีวัด                  

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

เพ่ิมข้ึน 
6. จ้านวนหน่วยงานภายงานภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพ  การพัฒนา 

ทักษะอาชีพระยะสั้นเพ่ิมข้ึน  
7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการนิเทศด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและต่อเนื่อง 

สม่้าเสมอ  
8. ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการด้าเนินงานของ 

หน่วยงาน  
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนในการให้บริการการศึกษาของ 

สถานศึกษาสูงขึ้น  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน 

เป้าประสงค์       
ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด    
ตัวช้ีวัด                           
1. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 

(ภาษาพม่า และภาษาจีน) ได้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพสอดคล้องกับ 

ความต้องการในการพัฒนาจังหวัดสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
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3.จ้านวนหลักสตูรท้องถิ่นท่ีพัฒนาขึ้นสอดคล้อง เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียน ในเขต 
เศรษฐกิจพิเศษ                                                           

4. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี (ICT) เพ่ือการ 
สื่อสารและการประกอบอาชีพอย่างรู้เท่าทัน                                                    

5. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในความส้าคัญของการพัฒนา  
ท้องถิ่นสู่พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและสามารถถ่ายทอดความรู้ ข่าวสารที่ถูกต้องให้ครอบครัวและชุมชนได้   

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



                              แนวทางการขับเคลื่อน พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี       42 
                 
       
 

 
 

 
 
 

 

 
  

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยมีนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษาลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 จึงได้จัดตั้ง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีขึ้น เพ่ือให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษารูปแบบใหม่  ซึ่ง
เป็นการทดลองกระจายอ านาจการบริหารจัดการ จากส่วนกลางไปยังจังหวัด โดยมีระบบและกลไกการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้สถานศึกษามีอิสระในด้านวิชาการ การบริหารบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ด้วยความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา น าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน บริบทพ้ืนที่ และความต้องการของประเทศ โดยมีเป้าหมาย 4 ประการ 
คือ 
 1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาทั้ง  3  ด้าน ได้แก่ เจตคติ 
ทักษะส าคัญและความรู้ รวมทั้งขยายผลสู่นักเรียนทั่วประเทศในอนาคต 

2. ลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษา โดยยกระดับผลการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มอ่อนและ
ยากจน 

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

              ส่วนท่ี 3             
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4. ร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาสังคมในการจัดการศึกษา 
การพัฒนา และการขยายผลนวัตกรรมการศึกษา 
 
แนวทางการด าเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

1. การด าเนินงานภายในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจะมีการพัฒนานวัตกรรม 2 ประเภท คือ 
1.1 นวัตกรรมเชิงนโยบาย การปรับปรุงนโยบาย กฎระเบียบให้คล่องตัว ได้มาจากการ 

ปรึกษาหารือและรับฟังปัญหาจากโรงเรียน และหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่  รวมทั้งการศึกษา
กฎระเบียบและแนวทางการบริหารของโรงเรียนคุณภาพสูง 

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

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

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

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

ที่ส าคัญพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จะรองรับคณะกรรมการบริหารและร่วมมือกับภาคีภายนอกและ
ผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ จะมีบทบาทช่วยโรงเรียนในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
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1) จัดท าหลักสูตรของพ้ืนที่และวางเกณฑ์การใช้หลักสูตรในสถานศึกษาน าร่อง โดยหลักสูตรจะ
ครอบคลุมสมรรถนะและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางฯ แต่มีอิสระมากข้ึนในการออกแบบ
ตัวชี้วัดและการบูรณาการสาระวิชาต่าง ๆ  

2) อนุมัติหนังสือเรียนและสื่อการสอน เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อหนังสือและสื่อ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ของโรงเรียนได้ 

3) จัดท าคลังข้อสอบ 
 

พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ  มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการน าเสนอรายชื่อคณะกรรมการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง และจะต้องด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรีในโอกาสต่อไป  โดยพลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จะมาติดตามผลการวางแผนการด าเนินการ การเตรียมการจัดท ายุทธศาสตร์พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่  26 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 

 
 
 

 

 
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์  การสื่อสารการใช้ 

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

อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับทุนการศึกษา  สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี  ศึกษาต่อ 
ทางด้านอาชีพ  มีรายได้ระหว่างเรียน มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ   
 
 
 

 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความคิดริเริ่มในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

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

 

 
           ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดการศึกษาตามหลักสูตรพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามบริบทของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  การบริหารอัตราก าลัง 
มีความเป็นอิสระตามความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  มีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
การบริหารงบประมาณตามความต้องการเหมาะสมกับบริบทและความขาดแคลน  สามารถให้ข้อเสนอแนะ   
เชิงนโยบายในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการบริหารของสถานศึกษาคุณภาพสูง 
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ข้อเสนอเพื่อเพิ่มอิสระทางการจัดการส าหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
การเพ่ิมอิสระทางการจัดการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีความเก่ียวข้องกับการบริหารวิชาการ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. การบริหารวิชาการ 

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

2. กระบวนการพัฒนาตัวชี้วัดจะต้องด าเนินการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ได้รับการอนุมัติ 
โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
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 ทางเลือกท่ี 2  
          ยึดมาตรฐานสมรรถนะคุณลักษณะและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง โดยให้โรงเรียน 

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

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

ประเด็นที่  7  การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพ้ืนที่นวัตกรรม 
เพ่ือท าให้เกิดการด าเนินการในและนอกพ้ืนที่นวัตกรรมอย่างสอดคล้องกันเช่นการย้าย 

โอนนักเรียนนอกพ้ืนที่นวัตกรรม (ประเด็นที่ 6) ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจะออกประกาศ
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพ้ืนที่นวัตกรรม  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้โรงเรียนในเขตจังหวัดอ่ืนๆทราบ 
  1.2 การจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
                ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แนวทางการบริหารจัดการใหม่  เรื่องการจัดซื้อ จัดหาหนังสือเรียน  แบบฝึกหัด และสื่อการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ทั่วถงึและมีคุณภาพในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2561 มีการน าเสนอ 3 ทางเลือก ดังนี้ 
             ทางเลือกท่ี 1 จัดสรรเงินอุดหนุนหนังสือเรียนเป็น Block Grant ให้แก่โรงเรียนและให้
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายพิจารณาอนุมัติหนังสือที่โรงเรียนจะจัดซื้อใน   
แต่ละปี 
             ทางเลือกท่ี 2 ให้เขตพ้ืนที่ก าหนดรายการหนังสือเรียนที่ซื้อได้ด้วยเงินอุดหนุนเพ่ิมเติมจาก
บัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
             ทางเลือกที่ 3 ให้เขตพ้ืนที่เสนอรายชื่อหนังสือเรียนมาที่คณะกรรมการอ านวยการเพ่ือ
พิจารณาเพิ่มในบัญชีก าหนดสื่อการเรียนรู้ของสพฐ.  
                    ส าหรับการประชุมเพื่อหารือเก่ียวกับการเพ่ิมอิสระทางการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาในครั้งนี้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษามีความเห็นเพ่ิมเติมว่า  การเพ่ิมอิสระการซื้อ
หนังสือเรียนจะต้องปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการซื้อหนังสือของ สพฐ. ซึ่งค่อนข้างจะมีผลกระทบกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหลายส่วนจึงอาจจะมีความจ าเป็นต้องจัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องอีกครั้งหลังจากการรับแนว
ทางการด าเนินการจากเลขาธิการ กพฐ.  
                    ที่ประชุมได้อภิปรายเพิ่มเติมถึงทางเลือกที่เป็นไปได้คือให้พ้ืนที่นวัตกรรมตั้งคณะกรรมการ 
(ประกอบด้วยเขตพ้ืนที่ผู้ทรงคุณวุฒิ) กลั่นกรองและประกาศบัญชีรายชื่อหนังสือที่สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาในพ้ืนที ่โดยรายชื่อหนังสือจะต้องมาจากการเสนอของโรงเรียนบุคคลภายนอกส านักพิมพ์และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
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                    อย่างไรก็ตามส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้สรุปผลการประชุมในวันที่ 12 – 13 
กันยายน 2561 โดยผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวส่วนใหญ่มีความเห็นว่าทางเลือกท่ี 2 เป็นแนวทางท่ีเป็นไปได้
ในการด าเนินการ 

1.3 ภาระงานโครงการที่มาจากหน่วยงานภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
                    การอภิปรายหาแนวทางเกี่ยวกับภาระงานโครงการที่มาจากหน่วยงานภายนอกกระทรวง 
ศึกษาธิการยังไม่ได้ข้อสรุป  ไม่มีผู้แทนจากกระทรวงอ่ืนๆ มาร่วมประชุมอย่างไรก็ตาม สพฐ. มีความเห็น
เพ่ิมเติมเพ่ือการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่นการให้น าโครงการเข้าหลักสูตรแกนกลางเป็นต้น 
โดย สพฐ. มีมาตรการให้หน่วยงานที่จัดโครงการก าหนดเป้าหมายชัดเจนและให้ สพฐ. พิจารณาแนวทาง
ด าเนินการ และส่งเรื่องให้เขตพ้ืนที่ต่อไปซึ่งจะต้องค านึงถึงความยืดหยุ่นของวิธีการด าเนินงานในโรงเรียน 
เช่นจะต้องกลมกลืนกับการด าเนินการของโรงเรียนเพิ่มเป็นวิชาเสริมบูรณาการในวิชาที่สอนอยู่ฯลฯ ทั้งนี้ยัง
มีโครงการอ่ืนๆที่ไม่ผ่านใน สพฐ. คือตรงไปที่เขตพ้ืนที่ ตรงไปที่โรงเรียน ซึ่งแนวทางที่ด าเนินการท าได้ใน
กรณีนี ้คือผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องกรองโครงการ และบูรณาการการด าเนินการกับการท างานปกติของ
โรงเรียน ซึ่ง สพฐ. เคยให้แนวทางในการบูรณาการโครงการต่างๆเข้ากับการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนแล้ว  
   
 2. การบริหารงานบุคคล 
    2.1 การคืนอัตราว่างครู เกษียณให้กับโรงเรียนที่มีนัก เรียนน้อย กว่ า 250 คน 
             ทางเลือกที่ 1 เพ่ือเจรจาต่อรอง ขอคืนอัตราว่างครูเกษียณให้กับโรงเรียนที่มีจ านวน
นักเรียนน้อยกว่า 250 คน คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) จ าเป็นต้อง
ศึกษาและน าเสนอแนวทางการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผลแก่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมาย และ
นโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) โดยมีข้อเสนอแนะจะร่วมท าวิจัยกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) ซึ่งถือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่ต้องใช้ระยะเวลานาน 
             ทางเลือกที่ 2 การจัดสรรงบประมาณส าหรับจ้างครูอัตราจ้าง ถือเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาระยะสั้นที่สามารถเกิดขึ้นได้เลยโดยอาจด าเนินการตามแนวทางที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันในรูปของ
โครงการต่างๆ อาทิเช่น โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นโครงการจ้างครูเกษียณให้ปฏิบัติหน้าที่
การสอนต่อในโรงเรียนเดิม ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอว่าควรขยายกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมถึงครูรุ่นใหม่ที่
ก าลังรอบรรจุ 
            ทางเลือกท่ี 3 นอกจากสองทางเลือกข้างต้นที่ประชุมได้เสนออีกหนึ่งทางเลือกซึ่งเป็นการ
จ้างครูเกษียณรวมไว้ที่เขตพ้ืนที่ฯ เพ่ือเป็นศูนย์กลางกระจายครูออกไปปฏิบัติหน้าที่สอนชั่วคราวตาม
โรงเรียนที่มีภาวะขาดแคลนครูและในระหว่างที่ไม่ได้สอน  ครูกลุ่มนี้ก็สามารถด าเนินงานวิชาการให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือเป็นศึกษานิเทศก์ 
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   2.2 ความรวดเร็วในการจัดสรรบุคลากรเพ่ือเติมเต็มต าแหน่งว่างในโรงเรียน 
                     จากข้อเสนอแก้ไขปัญหาเรื่องความล่าช้าในการจัดสรรบุคลากรทั้งหมด 2 แนวทางมีเพียง
แนวทางท่ี 2 ที่มีข้อสรุปว่าสามารถด าเนินการได้ภายใต้กฎระเบียบปัจจุบันแต่แนวทางที่ 1 ยังไม่สามารถหา
ข้อสรุปได้โดยมีรายละเอียดความเห็นดังต่อไปนี้ 
             ทางเลือกที่ 1 หากมอบอ านาจการก าหนดรอบสอบให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) บางส่วนในที่ประชุมมีความเห็นว่าอาจเกิดปัญหาด้านการด าเนินการเนื่องจาก กศจ.อาจไม่มีความ
พร้อมของทรัพยากรที่เพียงพอต่อการด าเนินการได ้ อีกหนึ่งทางแก้ไขท่ีเป็นไปได้ตามกฎระเบียบปัจจุบันคือ
การขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบบรรจุข้ามเขตพ้ืนที่ฯ แต่เป็นแนวทางที่ต้องใช้เวลานานเกี่ยวพันกับขั้นตอนที่
ยุ่งยากในขณะเดียวกันบางส่วนในที่ประชุมเห็นชอบ ให้มอบอ านาจการก าหนดรอบสอบแก่ กศจ. และไม่
คิดว่าศกัยภาพด้านงบประมาณเป็นปัญหาในการจัดสอบ เพราะเป็นหน้าที่ของ กศจ. ที่ประเมินความพร้อม
ของตนเองก่อนก าหนดรอบสอบ 
              ทางเลือกท่ี 2 กฏระเบียบปัจจุบันได้เปิดช่องให้ผู้ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสอบบรรจุได้
ผ่านช่องทางพิเศษดังระบุไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ว16/2557 
ซึ่งจะมีเงื่อนไข เช่นเป็นครูอัตราจ้างที่ท างานครบ 3 ปี เป็นสาขาขาดแคลน เป็นต้น 
   2.3 อนุญาตให้นับการอบรมพัฒนาครูตามหลักสูตรของพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเป็น
ชั่วโมงการพัฒนาตนเองเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
                     การอบรมพัฒนาครู ที่สามารถนับเป็นชั่วโมงขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องเป็นหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของสถาบันคุรุพัฒนาส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเท่านั้น เนื่องด้วย
ความกังวล เรื่องคุณภาพสถาบันคุรุพัฒนาและผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  (ก.ค.ศ.) ไม่เห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรการอบรมพัฒนาครูใน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การอบรมครูในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจึงมีแนวทางด าเนินการที่สามารถท าได้
ดังต่อไปนี้ 
                  1) ส าหรับการอบรมในปี 2562 ภาคีของพ้ืนที่นวัตกรรมร่วมจัดการอบรมกับสพฐ. โดยเสนอ
หลั กสู ต ร เ พ่ื อ พิจ า รณาผ่ านส า นั ก พัฒนาครู และบุ คล ากรการศึ กษาขั้ น พ้ื น ฐานของ  สพฐ .  
                  2) ส าหรับการอบรมในปี 2563 เป็นต้นไปพ้ืนที่นวัตกรรมจะต้องด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
และน าเข้ากระบวนการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ของสถาบันคุรุพัฒนาส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
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        2.4 การจัดสรรครูสายสนับสนุน 
การจัดสรรครูสายสนับสนุน (ธุรการ) สามารถด าเนินการได้ 2 ทางเลือก คือ 

  ทางเลือกท่ี 1 การจัดสรรครูสายสนับสนุนตามมาตรา 38 ค. (2) สามารถด าเนินการได ้
ภายใต้กฎระเบียบปัจจุบัน แต่ต้องศึกษาข้อมูลความขาดแคลนเพ่ิมเติมร่วมกับ ก.ค.ศ. เพ่ือก าหนดกรอบ
อัตราก าลังใหม่ และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจ านวนนักเรียนขั้นต่ าของการมีบุคลากรตามมาตรา 38 ค. (2)  

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

2.5 ทางเลือกเพ่ิมเติม 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.) เสนอให้ 

จัดตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิสามัญ (อ.ก.ค.ศ.วิสามัญ) เพ่ือดูแลการ
บริหารจัดการบุคคลในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
 

3. การบริหารงบประมาณ 
3.1 การจัดงบด าเนินงานแบบ Block Grant  

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

3.2 การจัดสรรงบพัฒนาครูไปยังโรงเรียน หรือ เขตพ้ืนที่ (ใช้งบคูปองครู) 
  รูปแบบการจัดการศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน 

ลักษณะ Whole School จึงต้องสร้างความมีส่วนร่วมและอบรมพัฒนาครูในทิศทางเดียวกัน ตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่า 
                  1) ให้ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเสนอหลักสูตร
การอบรมพัฒนาครูในพ้ืนที่นวัตกรรมให้สถาบันคุรุพัฒนาเห็นชอบ เพ่ือให้กระบวนการเห็นชอบสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างรวดเร็ว และครูสามารถใช้ชั่วโมงการอบรมที่หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภาคีเพ่ือประเมิน 
วิทยฐานะได้ 
                  2) เพ่ือให้แนวทางการพัฒนาครูไปในทางเดียวกันและครูมีอิสระในการพัฒนาตนเองอาจ
แบ่งงบคูปองครูเป็น 2 ส่วน (ยังไม่มีการอภิปรายสัดส่วน) โดยส่วนที่หนึ่งใช้เพ่ืออบรมตามหลักสูตรที่จัดโดย
หน่วยงานภาค ีและอีกส่วนหนึ่งให้ครูเลือกอบรมตามความสนใจของตัวเอง 
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 จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2568)  
โดยมีความมุ่งหมาย ดังนี้ 
 
 
 
 
  1.1 วัตถุประสงค์  
   เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในการพัฒนาคนทุกระดับการศึกษา 
รองรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
  1.2 พื้นที่เป้าหมาย 
   พ้ืนที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 13 อ าเภอในจังหวัดกาญจนบุรี 
ตามท่ีคณะกรรมการอ านวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เห็นชอบ 

  
 
 
 

ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย  
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา  
 
 

              ส่วนท่ี 4             
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3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  สารสนเทศที่ทันสมัยในการ 
เข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์บนพ้ืนฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม 
3.3 พัฒนาผู้เรียน บูรณาการองค์ความรู้สู่ทักษะทันสมัย  
3.4 สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
3.5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่เน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม 
3.6 ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนสูงขึ้น  
4.2 ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีความรู้ความสามารถในการใช้และสร้างนวัตกรรม 
4.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในการพัฒนา 

นวัตกรรม  
4.4 หน่วยงานทางการศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการ คล่องตัว มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
4.5 ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม ติดตาม ดูแล ช่วยเหลอืและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

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

 ด้านโอกาสและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา  
1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
2. ร้อยละของผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการสนับสนุนและเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับทุนและการสนับสนุนในการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีรายได้ 

ระหว่างเรียน 
4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ศึกษาต่อทางด้านอาชีพ และสนองต่อความต้องการ  

ของสถานประกอบการ 

 ด้านครู และบุคลากรทางการศึกษา  
1. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการพัฒนานวัตกรรม 

การศึกษา  
2. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ออกแบบ  จัดการเรียนรู้  วัดและประเมินผล  

ทีต่อบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  
3. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา สร้างและใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ  

และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการเรียนรู้ 
4. ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมทาง 

การศึกษา  

 ด้านการบริหารจัดการ  
1. ร้อยละของสถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรบรูณาการที่สอดคล้องกับพื้นท่ีนวัตกรรม 

การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
2. ร้อยละของสถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ตามบริบทของพื้นที่ 
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3. ร้อยละของสถานศึกษามีการบริหารอัตราก าลัง และการสรรหาที่มีอิสระตามความจ าเป็น 
หรือมีเหตุพิเศษ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  
5. ร้อยละของสถานศึกษามีการบริหารงบประมาณตามความต้องการเหมาะสมกับบริบท            

และความขาดแคลน 
6. ร้อยละของสถานศึกษามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ แนวทาง 

การบริหารของสถานศึกษาคุณภาพสูง 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา       
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 
 
 
 

 
 

7.1 การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภาคประชาสังคม       
ในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นที่การจัดระบบ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ  

7.2 การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานของพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2562-2568) ให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถขับเคลื่อน พ้ืนที่นวัตกรรมสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการ ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ให้เกิดการ
น าไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม  
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7.3 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา ซึ่งเดิมรัฐเป็นผู้จัดมาเป็นการจัดโดยทุก
ภาคส่วนของสังคม ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง ( Inclusive Education) ตลอดจน
การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals)  

7.4 การจัดให้พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัด
การศึกษาของจังหวัด ระบบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้ยึดแผนงาน โครงการ และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหลักในการพิจารณา เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน พัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนา
ก าลังคน ตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาที่ก าหนด  

7.5 การปรับระบบการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงาน 
ให้มีความชัดเจนในด้านบทบาทหน้าที่ การกระจายอ านาจ การตัดสินใจจาก ส่วนกลางสู่ระดับพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล 
พร้อมทั้งการบริหารจัดการเชิงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ แนวทางในการปฏิบัติงาน ในแต่ละระดับ       
ให้ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการ
การศึกษา ที่มีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

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

7.7 การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และทักษะในการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 
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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 
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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 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 


