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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565 ) และแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร) โดยความร่วมมือ              
จากทุกภาคส่วนทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  และน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจ           
ด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย ที่คณะรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวั ดกาญจนบุรี             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจัดท าขึ้นเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของจังหวัดในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามหลักการบริหาร
ราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ .2546 หมวด 3         
เรื่องการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 )3 ( ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น 
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลต่างๆที่ได้สรุปและประเมินผลไว้ในเอกสารนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพ่ือน าไปสู่การยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ต่อไป 

 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหว ัดกาญจนบุรี 
ตุลาคม  2563 

 
 

      
         
 



                                                                                                                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            ข 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
  

หน้า 
ค าน า ............................................................................................................................. ....................  ก 
สารบัญ ............................................................................................................................. .................  ข 
บทสรุปผู้บริหาร ............................................................................................ ....................................  ค 
 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไป ...................................................................................................................   1 
 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ....................................................................................   47 
 ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี .............................................................. 70 
 ส่วนที่ 4 การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ....................................................................  78 
 คณะผู้จัดท า ............................................................................................................................. .... 217 
 ภาคผนวก ............................................................................................................................. ....... 219 
  

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
         
 



                                                                                                                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            ค 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
ความเป็นมา 
 

                  ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546  มาตรา 9 -19 ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ถือปฏิบัติ คือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย         ที่คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ       ในภูมิภาคตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการในข้อ 11(2) 
คือ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ และมี       ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560-
2565) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-
2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่า การกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษาของภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัด
และพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี            จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัด 
ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ และเพ่ือ
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญปัญหา จังหวัด
กาญจนบุรี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย การพัฒนาการศึกษา
ของจังหวัด ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
     “สร้างคนดี  มีคุณภาพ ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
          บนพื้นฐานความพอเพียงอย่างยั่งยืนและม่ันคง” 

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

    3. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ                 
    4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์รวม (Goal)      

    1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

    2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดน 

    3. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
    5. หนว่ยงานทางการศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล และบูรณา

การการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”   

             ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ระดับก่อนอนุบาล 
 เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ทั้งด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 
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 ระดับอนุบาล 
 เน้นสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ  ด้าน
ต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 
 

จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) 
 ระดับประถมศึกษา 
 มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่แตกต่างกันตามศักยภาพ ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง 
หรือสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครูด้วยการ
จัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

 ระดับมัธยมศึกษา 
 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) 
 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานท า 
 

 ระดับอาชีวศึกษา 
 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาค หรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชียวชาญเฉพาะด้าน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จัดตั้งศูนย์ประสานงาการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
 2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาพสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
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สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏ ิบัติราชการการศ ึกษาจังหว ัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ  ที่
ใช้ไป 

หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสขุของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน 
1 สร้างและส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท 279,500 262,132 ศธจ.กาญจนบรุ ี
2 สร้างภมูิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 60,000 57,250 ศธจ.กาญจนบรุ ี
3 ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 10,000 10,000 ศธจ.กาญจนบรุ ี
4 พระราชด าริสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท 475,000 440,000 วิทยาลัยเกษตร 

และเทคโนโลยี
กาญจนบุร ี

5 อาชีวศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท (อศ.กช.) 462,000 462,000 วิทยาลัยเกษตร 
และเทคโนโลยี
กาญจนบุร ี

6 ฝึกอบรมหลักสตูรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 200,000 30,000 วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
กาญจนบุร ี

7 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 785,200 785,200 ส านักงาน กศน.       
จังหวัดกาญจนบรุ ี

8 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 1,269,600 1,269,600 ส านักงาน กศน.        
จังหวัดกาญจนบรุ ี

9 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 128,000 128,000 ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
จังหวัดกาญจนบรุี 
"สามสงฆ์ทรง
พระคุณ" 

10 จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง 128,000 128,000 ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
จังหวัดกาญจนบรุี 
"สามสงฆ์ทรง
พระคุณ" 

 รวมงบประมาณ  3,797,300 3,572,182 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
1 ส่งเสริมเวทีและประชาคม  เพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทาง      

การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

100,000 100,000 ศธจ.กาญจนบรุ ี

2 หลักสตูรเชิงพื้นที่ส าหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรม      
ด้านบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน         
จังหวัดกาญจนบรุ ี

40,000 40,000 ศธจ.กาญจนบรุ ี

3 พัฒนาเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเชือ่มโยงสู่การสร้างอาชีพและ      
การมีงานท า 

30,000 26,057 สพป.กจ.3 
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สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏ ิบัติราชการการศ ึกษาจังหว ัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ   
ที่ใช้ไป 

หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั (ต่อ) 
4 พัฒนาและยกระดับคณุภาพการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 92,000 79,804 สพป.กจ.4 
5 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 839,780 839,780 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาญจนบรุ ี
6 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 499,200 494,600 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาญจนบรุ ี
7 อาชีวะสร้างช่างฝีมือ 917,340 485,660 วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี
กาญจนบุร ี

8 แข่งขันทักษะทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนต้นแบบ
เป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ KANPAO ENGLISH ROOM 

300,000 285,000 อบจ.กาญจนบุร ี

9 บูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้านมคัคุเทศก์และการน าเทีย่ว 10,000 10,000 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุร ี

10 การยกระดับคณุภาพการศึกษาในพื้นที่บริการ 1,403,295 1,034,401 มหาวิทยาลยั     
ราชภัฏกาญจนบุร ี

11 พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 (P3) 425,000 179,820 มหาวิทยาลยั     
ราชภัฏกาญจนบุร ี

12 พัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21  (P3)  
(นักศึกษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาคร)ู (P3) 

1,700,000 1,501,745 มหาวิทยาลยั     
ราชภัฏกาญจนบุร ี

13 การยกระดับคณุภาพการศึกษาด้านทักษะในศตวรรษท่ี 21 1,227,825 1,227,825 มหาวิทยาลยั      
ราชภัฏกาญจนบุร ี

 รวมงบประมาณ 7,584,440 6,304,692 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบรุ ี 100,650 100,394 ศธจ.กาญจนบรุ ี
2 TFE (Teams For Education) 327,750 327,750 ศธจ.กาญจนบรุ ี
3 Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 155,000 155,000 ศธจ.กาญจนบรุ ี
4 ตรวจตดิตามประเมินผลการด าเนนิงานตามนโยบายและ

ยุทธศาสตร์         
80,000 66,724 ศธจ.กาญจนบรุ ี

5 ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยัง่ยืน (กิจกรรมศูนยฝ์ึกอาชีพ
ชุมชน) 

3,984,600 3,967,415.52 ส านักงาน  กศน. 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

6 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 488,750 488,750 ส านักงาน กศน. 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

7 จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทาง
กาย จิตและสมองของผูสู้งอายุ 

233,500 233,500 ส านักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบรุ ี

8 สูงอายุสุขใจกับการเข้าจังหวะ 106,800 84,915 ส านักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบรุ ี
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ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ   
ที่ใช้ไป 

หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ) 
8 สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 690,000 440,368.25 ศูนย์วิทยาศาสตร ์

เพื่อการศึกษา
กาญจนบุร ี

9 พัฒนาเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบรุ ี ยอดเดมิ 190,000 
ปรับโครงการใหม่ 
โดยเพิ่มกจิกรรม
และงบประมาณ
เป็น 502,978 

502,978 ศูนย์วิทยาศาสตร ์
เพื่อการศึกษา
กาญจนบุร ี

10 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 974,300 974,300 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
จังหวัดกาญจนบรุ ี

11 กิจกรรมสร้างสรรค์และนันทนาการเด็ก 
 

1,200,000 1,200,000 อบจ.กาญจนบุร ี

12 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขยีนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1,275,000 813,525 มหาวิทยาลยั       
ราชภัฏกาญจนบุร ี

13 การพัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน 315,650 315,650 มหาวิทยาลยั       
ราชภัฏกาญจนบุร ี

14 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรยีนการสอนและการประเมินผล 297,500 208,451 มหาวิทยาลยั       
ราชภัฏกาญจนบุร ี

15 พัฒนานักศึกษาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลกัษณะ 4 ประการ 

425,000 140,456 มหาวิทยาลยั       
ราชภัฏกาญจนบุร ี

16 การพัฒนาบัณฑติให้เป็นเลิศทางดา้นวิชาการและวิชาชีพ   261,485 102,248 มหาวิทยาลยั       
ราชภัฏกาญจนบุร ี

 รวมงบประมาณ 11,418,963 10,122,425 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0” 
1 “ศธ.จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก” ส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
- - ศธจ.กาญจนบรุ ี

2 เกษตรผสมผสานร่วมกับ ชีววิถีเพือ่การพัฒนา อย่างยั่งยืน 36,980 36,980 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี
กาญจนบุร ี

3 พัฒนาระบบบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

153,000 65,500 มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี

 รวมงบประมาณ 189,980 102,480 บาท 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            ฌ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ   
ที่ใช้ไป 

หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
1 ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่

นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
3,300,000 3,300,000 ศธจ.กาญจนบรุ ี

2 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรโีดยองค์คณะบุคคล 

600,000 600,000 ศธจ.กาญจนบรุ ี

3 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 38,900 21,178 ศธจ.กาญจนบรุ ี
4 ประชุมจัดท าแผนปฏิบตัิราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวดั 
68,400 28,400 ศธจ.กาญจนบรุ ี

5 บูรณาการจัดท าแผนโรงเรียนขนาดเล็กจังหวดักาญจนบรุี 47,000 2,800 ศธจ.กาญจนบรุ ี
6 ประชุมเชิงปฏิบัตปิ้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ 
40,180 40,100 ศธจ.กาญจนบรุ ี

7 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบรุ ี 9,828,000 9,009,000 อบจ.กาญจนบุร ี
8 ปฏิรูปนักศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต 1,200,000 819,001 วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยี
กาญจนบุร ี

9 ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 100,000 78,800 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุร ี

10 การขับเคลื่อนคณุธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยัเพื่อต่อต้านการคอรปัช่ันทุกรูปแบบ 

153,000 149,510 มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี

11 ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใน 
และมีธรรมาภิบาล 

2,923,490 2,923,490 มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี

 รวมงบประมาณ 18,298,970 16,972,279 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
1 ให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน

กิจกรรม อบรมวิชาชีพแก่ครูและนักเรียนในโรงเรียน ตชด.       
ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุร ี

99,600 88,595 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี
กาญจนบุร ี

2 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 

35,480 28,520 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุร ี

3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 656,000 624,500 ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
จังหวัดกาญจนบรุี 
"สามสงฆ์ทรง
พระคุณ" 
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สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏ ิบัติราชการการศ ึกษาจังหว ัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
4 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 69,000 69,000 ศูนย์ฝึกวิชาชีพ

จังหวัดกาญจนบรุี 
"สามสงฆ์ทรง
พระคุณ" 

5 จัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 307,000 307,000 ส านักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบรุ ี

6 จัดการศึกษาต่อเนื่อง (กิจกรรมส่งเสรมิการรู้หนังสือ) 973,000 973,000 ส านักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบรุ ี

7 พัฒนาคุณภาพการเรยีนรู้ดา้นการอ่านออกเขียนได้ : โครงการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาต ิ

255,000 255,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี

 รวมงบประมาณ 2,395,080 2,345,615 บาท 
 รวมท้ังสิ้น 61 โครงการ งบประมาณ 43,684,733 39,419,673 บาท 
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1. สภาพทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี 

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

129 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ
รองจากจังหวัดนครราชสีมา และเชียงใหม่ อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่การปกครองข้างเคียง  ดังภาพ  

          ทิศเหนือ  ติดต่อกับ     จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐแห่ง   
                           สหภาพเมียนมาร์ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ     จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี  
ทิศใต้  ติดต่อกับ     จังหวัดราชบุร ี

          ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ     สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี  
           เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ  
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    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า มีทั้งป่าโปร่ง และป่าดงดิบ มีแม่น้ าส าคัญสองสายคือ แม่น้ า      

แควใหญ่ และแม่น้ าแควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้ าแม่กลอง ที่บริเวณอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุ่มแม่น้ า พื้นที่ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตก
เป็นเทือกเขาแล้วค่อย ๆ ลาดลงมาทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก เป็นป่าไม้ 
และภูเขา ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ แต่แห้ง
แล้ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ า มีความอุดมสมบูรณ์ แบ่งออกได้
เป็น 3 เขต  
  1) เขตภูเขา และที่สูง ได้แก่ พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาต่อเนื่องจาก
เทือกเขาถนนธงชัย ถัดลงไปทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ
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ไทย กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทอดยาวลงไปทางทิศใต้ และถือว่าเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธารของ
จังหวัดบริเวณอ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอ าเภอไทรโยค  
  2) เขตที่ราบลูกฟูก ได้แก่ พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งลักษณะเป็นที่ราบ
เชิงเขาสลับเนินเตี้ย ๆ บริเวณอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอหนองปรือ อ าเภอห้วยกระเจา และ
บางส่วนของอ าเภอพนมทวน  
  3) เขตที่ราบลุ่มแม่น้ า ได้แก่ พ้ืนที่ทางด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นที่ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์
บริเวณอ าเภอท่าม่วงอ าเภอท่ามะกา อ าเภอเมือง และบางส่วนของอ าเภอพนมทวน 

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นป่าไม้  และภูเขา พ้ืนที่ทาง               
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ แต่แห้งแล้ง พ้ืนที่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากจังหวัด
กาญจนบุรีมีสภาพท้องที่กว้างขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป บริเวณท่ีราบ                      จะ
มีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันตก ส่วนบริเวณที่เป็นป่าและภูเขา        จะ
แตกต่างไป  คือ ในฤดูร้อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง         เดือน
ตุลาคม  ในปี พ.ศ.2560 มีฝนตกประมาณ 139 วัน ปริมาณน้ าฝนวัดได้ 1,412.8 มิลลิเมตร 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    1.4 เขตการปกครอง 

             จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งเขตการปกครอง ประกอบด้วยการบริหารราชการส่วนกลาง       
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอ
ศรีสวัสดิ์ อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอพนมทวน อ าเภอเลาขวัญ อ าเภอห้วยกระเจา และอ าเภอหนองปรือ  

   - ในระดับต าบล แบ่งเขตการปกครองเป็น 95 ต าบล 959 หมู่บ้าน 
   - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 122 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 

เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลต าบล 47 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 72 แห่ง 

      1.5 ประชากร 

(ที่มา : ส านกังานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี)  
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      ประชากร ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 895,525 คน ชาย 450,262 คน หญิง 
445,263 คน อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุดได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ านวน 173,191 คน รองลงมา ได้แก่ 
อ าเภอท่ามะกา จ านวน 136,220 คน และอ าเภอท่าม่วง มีจ านวน 108,217 คน ส าหรับอ าเภอที่มีจ านวน
ครัวเรือนมากที่สุดได้แก่ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี มีจ านวน 78,231 ครัวเรือน รองลงมาได้แก่ อ าเภอท่ามะกา   มี
จ านวน 48,847 ครัวเรือน และอ าเภอท่าม่วง มีจ านวน 44,378 ครัวเรือน 

                 ตารางแสดงจ านวนครัวเรือนจ าแนกตามอ าเภอ ปี พ.ศ. 2562 
 

จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 
จ านวน  

ครัวเรือน      ชาย หญิง รวม 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

จังหวัดกาญจนบุรี 343,345 450,262 445,263 895,525 19,483.14 

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 78,231 91,056 82,135 173,191 1,236.28 
อ าเภอไทรโยค 23,093 33,057 31,059 64,116 2,728.92 
อ าเภอบ่อพลอย 21,701 28,737 28,882 57,619 967.22 
อ าเภอศรีสวัสดิ์ 10,542 13,857 13,029 26,886 3,295.95 
อ าเภอท่ามะกา 48,847 65,739 70,481 136,220 340.81 
อ าเภอท่าม่วง 44,378 52,060 56,157 108,217 610.97 
อ าเภอทองผาภูมิ 28,774 35,600 32,969 68,569 3,655.17 
อ าเภอสังขละบุรี 14,597 25,094 23,600 48,694 3,349.38 
อ าเภอพนมทวน 18,520 25,905 27,264 53,169 535.77 
อ าเภอเลาขวัญ 20,016 29,078 29,319 58,397 831.30 
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 12,061 17,284 17,255 34,539 807.14 
อ าเภอหนองปรือ 11,066 15,940 15,616 31,556 502.23 
อ าเภอห้วยกระเจา 11,519 16,855 17,497 34,352 622.00 

                                                                                                        (ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 
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2. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       2.1 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ  

             ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด การเกษตร
กรรม การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน 

                       2.1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GROSS PROVINCIAL PRODUCT; GPP) 

  เศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี ในปี 2560 โดยสรุป ดังนี้ 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวม  97,294 ล้านบาท  
 รายได้เฉลี่ยต่อประชากรในจังหวัดกาญจนบุรี ในปี 2560 เท่ากับ 121,570 เป็น

ล าดับที่ 30 ของประเทศ  
                                   ในปี 2558 - 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี ได้เพ่ิมสูงขึ้นตามล าดับ 
คือ จาก 88,322 ล้านบาทในปี 2558 เพ่ิมขึ้นเป็น 97,294 ล้านบาทในปี 2560 ส าหรับผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อคน หรือรายได้ของประชากรต่อคนก็เพ่ิมสูงขึ้นตามล าดับ คือจาก 110,179 บาท ในปี 2558 เป็น 
121,570 บาท  

           ส าหรับอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงที่ พบว่าในปี 2558 
ภาคเกษตรกรรมมีอัตราการหดตัว คือ ร้อยละ 12.9 และได้ขยายตัวในปี 2559 และ 2560 อยู่ที่        ร้อยละ 
25.6 และ 27.1 ตามล าดับ ส าหรับนอกภาคเกษตรกรรม ในปี 2558 โดยภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการขยายตัว
มากที่สุด ร้อยละ 12.3 และได้มีการหดตัวในปี 2560 ร้อยละ 6.8 ภาคบริการมีอัตราการหดตัว ในปี 2558 และ 
2559 อยู่ที่ร้อยละ 3.0 และ 1.3 และมีการขยายตัวในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 1.2 ส่วนการบริโภคภาคเอกชนมีอัตรา
การขยายตัวในปี 2558 และ 2559 คือ ร้อยละ 9.9 และ 8.5 ตามล าดับ และได้หดตัวในปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 
0.8 
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 2.1.1(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว 
 

สรุป จ ำนวน 
2558 2559 2560 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด       
ณ ราคาประจ าปี (ล้านบาท) 

88,322 93,749 97,294 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด            
ต่อคน (บาท) 

110,179 117,008 121,570 

ประชากร (1,000 คน) 802 801 800 
(ที่มา: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ) 

 

2.1.1(2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

สำขำ อัตราขยายตัว ณ ราคาคงท่ี  
(ร้อยละ) 

2558 2559 2560E 

ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคบริการ 
การบริโภคภาคเอกชน 

-12.9 
12.3 
-3.0 
9.9 

 

25.6 
0.0 
-1.3 
8.5 

 

27.1 
-6.8 
1.2 
-0.8 

 

                              (ที่มา: ส านักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี) 
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      2.1.1(3) ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 19 สาขา (ณ ราคาประจ าปี) ของจังหวัดกาญจนบุรี 
 (หน่วย : ล้านบาท) 

 
สาขา 2558 2559 2560 

ภาคเกษตร 
1. เกษตรกรรม การปา่ไม ้และการประมง 
ภาคนอกเกษตร 
1. การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 
2. การผลติ 
3. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ า และระบบปรบัอากาศ 
4. การจัดหาน้ า การจัดการ และบ าบัดน้ าเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกลู 
5. การก่อสร้าง 
6. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ ฯลฯ 
7. การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินคา้ 
8. ที่พักแรมและบริการดา้นอาหาร 
9. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 
10. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 

11. กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์  
12. กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 

13. กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 
14. การบริหารราชการ การป้องกนัประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 
15. การศึกษา 
16. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ์

17. ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 
18. กิจกรรมบริการด้านอ่ืน ๆ 

21,812 
21,812 
66,510 

1,812 
20,959 
2,494 

368 
2,217 

10,185 
2,536 
2,165 

523 
3,670 
2,434 

73 
1,243 
7,291 
5,360 
2,284 

186 
711 

20,266 
20,266 
73,482 

2,124 
23,862 
2,501 

415 
2,530 

11,061 
2,416 
2,398 

413 
4,231 
3,003 

71 
2,056 
7,607 
5,444 
2,401 

231 
718 

20,974 
20,974 
76,320 

2,252 
24,006 
2,552 

474 
2,810 

11,895 
2,705 
2,833 

408 
4,105 
2,853 

77 
2,337 
7,964 
5,508 
2,539 

277 
725 

Gross Provincial Product (GPP) 88,322 93,749 97,294 
รายได้ประชากรต่อหัว (บาท) 110,179 117,008 121,570 
จ านวนประชากร (1,000 คน) 802 801 800 

                                                (ที่มา: ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
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 2.1.2 การเกษตรกรรม 
                              การปลูกพืชเศรษฐกิจ 
                        ตารางแสดงการปลูกพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ.2558-2560 

พื้นที่การปลูกพืช
เศรษฐกิจ (ไร่) 

2558 2559 2560 

ข้าวนาปี 384,438 378,076 376,041 
ข้าวนาปรัง 14,828 11,830 37,362 
อ้อย 723,828 730,863 740,077 
มันส าปะหลัง 470,854 485,617 472,514 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 84,788 83,344 83,735 
ข้าวโพดหวาน 28,106 26,104 26,685 
ข้าวโพดฝักอ่อน 121,296 127,241 126,236 
หน่อไม้ฝรั่ง 1,847 1,320 1,602 
สับปะรด 19,435 21,080 22,021 
ยางพารา 140,902 139,021 137,457 
พื้นที่ท าการเกษตร (ไร่) 2,674,081 2,674,674 2,674,231 

 (ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย) 
  จากข้อมูล จะเห็นได้ว่าในปี  พ.ศ. 2560 โดยพ้ืนที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจลดลง ได้แก่ พ้ืนที่
ปลูกข้าวนาปี มันส าปะหลัง ข้าวโพดฝักอ่อน และยางพารา ส่วนพ้ืนที่ที่มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่  ข้าวนาปรัง อ้อย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน หน่อไม้ฝรั่ง และสับปะรด  

 ปศุสัตว์ 
       ในปี พ.ศ. 2562 เกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคและ

การค้า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๆ โดยสัตว์ที่นิยมเลี้ยงมากท่ีสุด 5 ล าดับแรก ได้แก่ ไก่ เป็ด สุกร โค และ แพะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                              
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            9 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

               ตารางแสดงจ านวนปศุสัตว์เปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 - 2562 
ชนิด 2558 2559 (31 มี.ค.) 2560 2561 2562 
โค 144,288 215,946 242,446 259,321 265,647 

กระบือ 6,694 5,492 6,344 7,371 7,908 
สุกร 275,701 252,311 305,708 299,865 338,499 
แพะ 31,838 31,806 41,245 45,549 54,282 
ไก่ 27,728,640 26,756,366 27,360,534 28,640,430 29,723,040 
เป็ด 517,622 469,937 556,455 627,721 625,075 
รวม 28,704,783 27,731,858 28,512,732 29,880,257 31,014,451 

(ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
    จากตารางแสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ.2562 จังหวัดกาญจนบุรี มีจ านวน โค กระบือ 
สุกร แพะ และไก่ เพ่ิมข้ึน แต่จ านวน เป็ด ลดลงจากปี พ.ศ.2561  

 ประมง  
     จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในปี 2559 จ านวน 5,454.91 ไร่ ซึ่ง

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๆ และจ านวนครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดก็เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกัน แต่พบว่าปริมาณการผลิต
สัตว์น้ า และมูลค่าการผลิตสัตว์น้ าลดลง  

   2.1.3 การอุตสาหกรรม  
                     จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

  ตารางแสดงจ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรม จ าแนกตามประเภท พ.ศ.2555 - 2559 

ประเภทอุตสาหกรรม 2555 2556 2557 2558 2559 
รวมยอด 1,461 1,522 1,549 1,607 1,599 

การเกษตร 472 477 477 485 488 
อาหาร 109 114 119 127 128 
เครื่องดื่ม 14 14 14 13 14 
สิ่งทอ 7 7 5 5 4 
เครื่องแต่งกาย 4 4 4 4 4 
เครื่องหนัง 7 8 8 9 9 
ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม ้ 114 121 118 118 111 
เฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือน 32 32 28 28 23 
กระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 11 12 13 13 13 
สิ่งพิมพ์ 8 8 8 8 6 
เคมี 97 107 115 125 122 
ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ 8 8 8 8 9 
ยาง 39 39 41 41 39 
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ประเภทอุตสาหกรรม 2555 2556 2557 2558 2559 
พลาสติก 12 15 13 15 19 
อโลหะ 72 78 87 96 102 
โลหะ 5 7 7 8 7 
ผลิตภัณฑ์โลหะ 68 71 71 73 76 
เครื่องจักรกล 67 67 70 72 70 
ไฟฟ้า 10 10 10 10 10 
ขนส่ง 103 105 106 102 98 
อ่ืนๆ 202 218 227 247 247 

(ที่มา : ส านกังานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี) 

   จากตารางแสดงจ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 - 2558 สถานประกอบการได้เพ่ิมขึ้นตามล าดับ โดยในปี พ.ศ. 2559  มีจ านวนสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมลดลง ซึ่งรวมทั้งสิ้น 1,599 แห่ง และในจ านวนนี้เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรม
ด้านการเกษตรมากที่สุด คือ 488 แห่ง รองลงมาคือ สถานประกอบการอุตสาหกรรมด้านอาหาร 128 แห่ง เคมี 
122 แห่ง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้  111  แห่ง และด้านการขนส่ง 98 แห่ง  
                        การประกอบกิจการเหมืองแร่  
                     กระจายตามอ าเภอต่าง ๆ แร่ธาตุที่ส าคัญ ได้แก่ หินอุตสาหกรรมชนิดก่อสร้าง 
เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ โคโลไมต์  และดินขาว มีประทานบัตรเปิดการ 24 แปลง รายได้ค่าภาคหลวงแร่                     
จ านวนเหมืองแร่ 38 แห่ง จ านวนคนงานทั้งสิ้น 436 คน (พ.ศ.2556)   

     2.1.4 การท่องเที่ยว  

                 จังหวัดกาญจนบุรีเป็น “เมืองประวัติศาสตร์ ธรรมชาติอัศจรรย์ สวรรค์ 
นักผจญภัย” มีศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วย
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน 
และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ
การท่องเที่ยวที่ครบครัน การเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้ระยะเวลาเพียง 1-3 ชั่วโมง เท่านั้นจาก
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 อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด 
        แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น สะพานอุตตมานุสรณ์ ด่านเจดีย์สามองค์                           
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์  
        แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านหนองขาว วัดถ้ าเสือ            
วัดเขาน้อย  วัดทิพย์สุคนธาราม  หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดวังก์วิเวการาม หมู่บ้านไทยทรงด า 
และวัฒนธรรมชาวมอญ อ าเภอสังขละบุรี 
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 โดยในปี 2561 จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรเดินทาง
มาเยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 9,461,614 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว จ านวน 
26,796.40 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 6.64 

                  2.1.5 การค้าชายแดน 

                            แนวชายแดนติดต่อประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์ระยะทางประมาณ 370 
กิโลเมตร มีช่องทางเข้า – ออก ตามแนวชายแดนประมาณ 43 จุด โดยมีจุดน าเข้าก๊าซธรรมชาติ                  
บ้านอีต่อง  ต าบลปิล๊อก อ าเภอทองผาภูมิ  จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ าร้อน ต าบลบ้านเก่า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี และจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยว 1 ช่องทาง คือ ด่านพระเจดีย์สามองค์
กาญจนบุรี  อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 การค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ด้านจังหวัดกาญจนบุรี 
ปี งบประมาณ 2558  มีมูลค่ารวมทั้ งสิ้น 89 ,415.78 ล้านบาท เ พ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2557                            
จ านวน 9,594.78 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2557 มีมูลค่า 79 ,821 ล้านบาท) โดยในปีงบประมาณ 2558                
ขาดดุลการค้าจ านวน 87,736.66 ล้านบาท 

สินค้าส าคัญที่ส่งออก ได้แก่ เบียร์  หมากแห้ง  น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม               
นม และเครื่องปรุงรส  

สินค้าส าคัญท่ีน าเข้า ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ  โค-กระบือ  แร่พลวง  เมล็ดงา และข้ีเลื่อย 
 
  2.2. สถานการณ์ด้านสังคม 

        2.2.1 การสาธารณสุข 
                 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ประกอบด้วย โรงพยาบาลของรัฐ 15 แห่ง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 142 แห่ง (ถ่ายโอนไป อบต.วังศาลา 1 แห่ง) ส านักงานสาธารณสุขชุมชน      
1 แห่ง (ส านักงานสาธารณสุขชุมชนจะแก อ าเภอสังขละบุรี) โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง  โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม 1 แห่ง 

                  สถานบริการสาธารณสุขเอกชน 4 แห่ง  คลินิกเวชกรรม 174 แห่ง คลินิกทันตกรรม              
42 แห่ง คลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ 96 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย  19 แห่ง 

              ในปี พ.ศ. 2561 จ านวนบุคลากรในส่วนของสาธารณสุขแบ่งเป็น แพทย์ 181 
คน ทันตแพทย์ 68 คน พยาบาลทั้งสิ้น 1,459 คน  ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา มีอัตราส่วนแพทย์ 1 คนต่อ
ประชากร 3,072 คน  

        2.2.2 ศาสนา 
            ศาสนาพุทธ วัด จ านวน 577 แห่ง (พระอารามหลวง 3 แห่ง คือ วัดไชยชุมพลชนะ

สงคราม วัดเทวสังฆาราม และวัดพระแท่นดงรัง) วัดราษฎร์ 574 แห่ง พระภิกษุ จ านวน 5,635 รูป สามเณร 
850 รูป 

           ศาสนาคริสต์ โบสถ์คริสต์ จ านวน 39 แห่ง จ าแนกเป็นนิกายโปรเตสแตนท์         
33 แห่ง และนิกายโรมันคาทอลิก 6 แห่ง 

          ศาสนาอิสลาม มัสยิด จ านวน 6 แห่ง 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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          ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 98.41 นับถือศาสนาพุทธ ส่วนที่เหลือ
กระจายการนับถือในศาสนาอื่น ๆ  

              2.2.3 ด้านการศึกษา 

                                   ในปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี มีสถาบัน/สถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึง
ระดับอุดมศึกษา จ านวน 526 แห่ง โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (สถาบันการศึกษาเอกชน) มีนักเรียน/นักศึกษา รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 173,827 คน  

                                  จากการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชนบท ปี 2558 พบว่า ประชากรของจังหวัด
กาญจนบุรี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.4 หรือ ม.6) คิดเป็นร้อยละ 46.99               รองลงมา 
ได้แก่ จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ร้อยละ 16.16  จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ร้อยละ 8.41           และจบ
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.31 รายละเอียดตามตาราง  
                    ตารางแสดงระดับการศึกษาของประชากรจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 

ระดับการศึกษา 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ไม่เคยศึกษา 11,331 2.34 15,392 3.19 26,723 5.53 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 7,153 1.48 6,725 1.39 13,878 2.87 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 13,275 2.75 14,469 2.99 27,744 5.74 
ชั้นประถมศึกษา  106,759 22.09 112,148 23.20 218,907 45.29 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 43,047 8.91 38,604 7.99 81,651 16.89 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 30,746 6.36 29,225 6.05 59,971 12.41 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 7,610 1.57 6,441 1.33 14,051 2.91 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 15,896 3.29 22,360 4.63 38,256 7.92 
สูงกว่าปริญญาตรี 829 0.17 1,296 0.27 2,125 0.44 

รวม 236,646 48.96 246,660 51.04 483,306 100.00 
             (ที่มา : รายงานคุณภาพชวีิตประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2561 จากข้อมูล จปฐ. ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี)  

  2.3 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2.3.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี  มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่                
ล าน้ าแควน้อย แควใหญ่ และแม่กลอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้สร้างเขื่อนกักเก็บน้ าไว้ใช้       
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าถึง 3 เขื่อน คือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ในพ้ืนที่อ าเภอทองผาภูมิ เขื่อนศรีนครินทร์      ใน
อ าเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนมหัศจรรย์แห่งสายน้ าและขุนเขา และเขื่อนท่าทุ่งนา ในพ้ืนที่อ าเภอ
เมือง นอกจากนี้  กรมชลประทานยังได้สร้างเขื่อนชลประทานเพ่ือการเกษตรอีก 1 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่กลองใน
พ้ืนที่อ าเภอท่าม่วง 
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 2.3.2 ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรี 
 จังหวัดกาญจนบุรี  มีเนื้อที่ 12,176,968  ไร่ หรือ 19,483.15 ตารางกิโลเมตร            
มีพ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่ที่ด าเนินกิจการด้านป่าไม้  ในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 
3 รวมเป็นเนื้อท่ี 8,074,752.25 ไร่ หรือ 12,919.6 ตารางกิโลเมตร มีรายละเอียด ดังนี้ 

                    ป่าสงวนแห่งชาติ 
                                     จังหวัดกาญจนบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 15 ป่า รวมเนื้อที่ประมาณ 
5,014,485.25 ไร่ หรือ 8,023.18 ตารางกิโลเมตร  

                   ป่าถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
 จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี จ านวน 14 ป่า                  
อยู่ในท้องที่อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอศรีสวัสดิ์ อ าเภอทองผาภูมิ  อ าเภอไทรโยค อ าเภอสังขละบุรี อ าเภอท่ามะกา  
อ าเภอท่าม่วง อ าเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี รวมเนื้อที่ประมาณ 344,599 ไร่ 

   อุทยานแห่งชาติ 
                จังหวัดกาญจนบุรี มีอุทยานแห่งชาติ จ านวน 7 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 
4,238,338.50 ไร่ ดังนี้ 1) อุทยานแห่งชาติเขาแหลม 2) อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ 3) อุทยานแห่งชาติเฉลิม
รัตนโกสินทร์ 4) อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 5) อุทยานแห่งชาติไทรโยค 6) อุทยานแห่งชาติล าคลองงู  7) 
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ  

   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
                   จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 2 แห่ง รวมเนื้อที่ประมาณ 
1,933,062 ไร่  ดังนี้  1) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 2) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ  

                    เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
              จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร์ ท้องที่อ าเภอเมือง เนื้อท่ีประมาณ 56,250 ไร่ 

                   วนอุทยาน 
                 จังหวัดกาญจนบุรี มีวนอุทยาน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ วนอุทยานพระแท่นดงรัง 
ท้องที่อ าเภอท่ามะกา เนื้อท่ีประมาณ 1,344 ไร่ 

                    ในพื้นที่ป่าไม้ตามนัยดังกล่าวได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ดังนี้ 
                    1. โครงการพระราชด าริ  2  โครงการ   
 1.1 โครงการพระราชด าริ อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น
โครงการของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหา
เรื่องท่ีดินท ากิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพ ให้ราษฎรสามารถพ่ึงตนเอง
ได้ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                              
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            14 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

                         1.2 โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
                              โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชด าริพระบาทสมเด็จ  พระ
เจ้าอยู่หัว ต าบลสมเด็จเจริญ อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการในพ้ืนที่ประมาณ 2 หมื่นไร่เศษ  เพ่ือ
พัฒนาและช่วยเหลือราษฎรอย่างเกื้อหนุน  สร้างความสมดุล โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ                  1) 
เพ่ือด าเนินการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2) เพื่อด าเนินการจัดระเบียบชุมชน 3) เพื่อส่งเสริมและ 
พัฒนาอาชีพ 4) เพ่ือด าเนินการตามแนวคิดเรื่อง “บวร” พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตให้รวมกันใน        ทุก 
ๆ ฝ่ายกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือจัดท าโครงการ
ห้วยองคต 

              2.3.3 สิ่งแวดล้อม  

                      (1) อัตราการผลิต ปริมาณของขยะมูลฝอย 
                        จากการค านวณปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ               

กับฐานประชากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งตามเขตการปกครองในระดับท้องถิ่น คือ 
เทศบาลเมือง อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 1.15 กก./คน/วัน เทศบาลต าบล อัตราการผลิตขยะมูลฝอย
เท่ากับ 1.02 กก./คน/วัน และองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราการผลิตขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.91 กก./คน/วัน 
พบว่า ในจังหวัดกาญจนบุรี ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 121 แห่ง มี
ปริมาณขยะมูลฝอยเท่ากับ 802.47 ตัน/วัน แบ่งเป็นปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมือง เท่ากับ 
48.17 ตัน/วัน เทศบาลต าบล 283.86 ตัน/วัน และองค์การบริหารส่วนต าบล 470.44 ตัน/วัน จึงเป็นบทบาท
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิดการรวบรวมการเก็บ
ขน จนถึงการก าจัด 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นต่อวันจากการค านวณและสถานภาพการก าจัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
อปท. ประชากร (1) อัตราการผลิต (2) ปริมาณมูลฝอยรวม (ตัน/วัน) 

= (1*2)/1000 

เทศบาลเมือง 41,488 1.15 47.71 
เทศบาลต าบล 288,716 1.02 294.49 
อบต. 513,380 0.91 467.18 
 843,584  809.38 

(2) องค์ประกอบของขยะมูลฝอย 
                           จากข้อมูลการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรีของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 พบว่า องค์ประกอบของขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย เศษอาหาร              
มากที่สุด ประมาณร้อยละ 37.33 รองลงมาเป็นพลาสติก กระดาษ ไม้/ใบไม้ ประมาณร้อยละ 19.62, 16.48 
และ 14.08 ตามล าดับ องค์ประกอบประเภทกระดาษทิชชู่/ผ้าอ้อมส าเร็จรูป/ผ้าอนามัย หิน/กระเบื้อง แก้ว ผ้า 
และโลหะ/อโลหะ มีประมาณร้อยละ 3.67 2.19 1.97 1.76 และ 1.00 ตามล าดับ ส่วนที่เหลือเป็นหนัง/ยาง ขยะมูล
ฝอยประเภทอ่ืน ๆ ของเสียอันตราย และโฟม ประมาณร้อยละ 0.67 0.58 0.34 และ 0.32 ตามล าดับ 
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ตารางแสดงองค์ประกอบขยะมูลฝอยของจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ล าดับที่ องค์ประกอบ ร้อยละ ประเภทขยะ ร้อยละ 

1 เศษอาหาร 37.33 1. อินทรีย์ 53.81 

2 ไม้/ใบไม้ 16.48 
3 กระดาษ 14.08 2. รีไซเคิล 36.67 
4 พลาสติก 19.62 
5 แก้ว 1.97 
6 โลหะ 1.00 
7 ผ้า 1.76 3. ทั่วไป 9.19 
8 หนงั/ยาง 0.67 
9 ผ้าอ้อม/ผ้าอนามัย 3.67 
10 หิน/กระเบื้อง 2.19 
11 โฟม 0.32 
12 อ่ืนๆ 0.58 
13 ของเสียอันตราย 0.34 4. อันตราย 0.34 

 รวม 100.00 รวม 100.00 
                        ที่มา : ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี, 2559 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละองค์ประกอบขยะมูลฝอยในจังหวัดกาญจนบุรี 

 
                           
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 สถานการณ์ด้านความม่ันคง 
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จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดชายแดน มีอาณาเขตพ้ืนที่แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐ
สหภาพแห่งเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นแนวกั้นพรมแดนจากทิศเหนือลงมาตั้งแต่อ าเภอสังขละบุรี 
อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค อ าเภอเมืองกาญจนบุรี และอ าเภอด่านมะขามเตี้ย ระยะทางประมาณ  370  
กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมสะดวกพ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคงปลอดภัย มีการควบคุมการเข้าออกแนวชายแดน  
จัดระเบียบชนกลุ่มน้อยอย่างชัดเจนและรัดกุม เพ่ือเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการและประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกัน มีจุดผ่านแดนช่องทางเข้า-ออก 
จ านวน  43  ช่องทาง และมีช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้าพระเจดีย์สามองค์  หมู่ที่  9  ต าบลหนองลู  อ าเภอ
สังขละบุรี จ านวน  1  แห่ง 

ตารางสรุปข้อมูลหมู่บ้านต าบลและช่องทางเข้า - ออกชายแดน 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอชายแดน 

จ านวนต าบล 

ชายแดน 

จ านวนหมู่บ้านใน
ต าบล 

ชายแดน 

จ านวนหมู่บ้าน 

ที่ติดชายแดน 

จ านวน 

ช่องทาง 

1 สังขละบุรี 2 16 9 14 

2 ทองผาภูมิ 4 27 8 16 

3 ไทรโยค 4 29 10 9 

4 เมืองกาญจนบุรี 1 15 4 3 

5 ด่านมะขามเตี้ย 1 12 1 1 

รวม 12 99 32 43 

 
                      2.5 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  

                        เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ เขตพ้ืนที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะตามกฎหมายเพ่ือประโยชน์ ต่อ
การส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวก รวมทั้งให้สิทธิพิเศษบางประการในการด าเนินกิจการต่าง ๆ  เช่น 
การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การบริการ หรือกิจการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 
รูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษมีหลายประเภท เช่น เขตการค้าเสรี เขตอุตสาหกรรมเสรี เขตปลอดภาษี เขตการค้า
ชายแดนเสรี และเขตพัฒนาการส่งออก (แปรรูป) ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ (กพน.) ได้ก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ 1 ก าหนดไว้ 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดตาก 14 ต าบล ใน 3 อ าเภอ 2) จังหวัด
มุกดาหาร 11 ต าบล ใน 3 อ าเภอ 3) จังหวัดสระแก้ว 4 ต าบล ใน 2 อ าเภอ 4) จังหวัดตราด 3 ต าบลในอ าเภอคลอง
ใหญ่ 5) จังหวัดสงขลา 4 ต าบล ในอ าเภอสะเดา (ตามประกาศ กนพ. ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558) 
 ระยะที่ 2 ก าหนดไว้ 5 จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดเชียงราย 21 ต าบล ใน 3 อ าเภอ 2) จังหวัด
หนองคาย 13 ต าบล ใน 2 อ าเภอ 3) จังหวัดนครพนม 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 
(ตามประกาศ กนพ. ที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 เมษายน 2558) 
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 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพ่ิมขีด
ความสามารถของประเทศ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และแก้ปัญหาความมั่นคง โดยใช้กลยุทธ์ส าคัญ  4  ประการ ได้แก่ 
                1) สนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่   

    2) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน    
     3) สนับสนุน SMEs และการลงทุนต่อเนื่อง และ 

                 4) จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน 

                  ประโยชน์ที่ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ถือเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาค                
จะได้รับจากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ การส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  การส่งเสริมการส่งออก                
การส่งเสริม  ให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้า เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาค              
เกิดการจ้างงานเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะเป็นการสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้าไทย ในตลาดภายในภูมิภาค  

                อย่างไรก็ตามเขตเศรษฐกิจพิเศษจะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องมีการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
ควบคู่กันไป อาทิ การพัฒนาโครงข่ายพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และทางราง มีการปรับปรุงระบบ
ศุลกากร มีการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค อีกท้ังการบริหารจัดการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างยั่งยืนได้นั้น คือ การ
พัฒนาคน โดยการให้ศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  
 

                             เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี  
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ศักยภาพและโอกาส 

 สามารถพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจโดยอาศัยที่ตั้งซึ่งอยู่บนแนวเชื่อมโยงระหว่างเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย (เมียนมาร)์ พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Seaboard) ดังนั้น จึงสามารถ ขนส่งสินค้าออก
ทางทะเลได้ทั้งทางท่าเรือทวายไปสู่ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียตะวันออกกลางและยุโรป และท่าเรือแหลม
ฉบังไปสู่ประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิค 

ปัจจุบันได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษเชื่อมโยงระหว่างบางใหญ่  (นนทบุรี) พ้ืนที่
ชายแดนกาญจนบุรี เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีกับกรุงเทพฯ  และ
ปริมณฑล ซึ่งก่อสร้างส าเร็จแล้วบางส่วน นอกจากนั้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์
และยานยนต์ที่มีในพ้ืนที ่มีโอกาส ที่จะพัฒนาให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าโดยอาศัยความได้เปรียบของของประตูทางออก
ทางทะเลทั้งสองฝั่งมหาสมุทร และแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

กิจกรรมที่มีศักยภาพ 
นิคมอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับทวาย (อุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นอุตสาหกรรมสนับสนุน

อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และอุตสาหกรรมพลาสติก) นอกจากนี้ 
ยังมีกิจกรรมที่เหมาะสมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 2) ศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเมืองทวาย ประเทศเมียนมา 3) เป็น
แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน 4) ประตูการค้าผ่านแดน 
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 การจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งปรากฏ
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้  

 3.1 ด้านโอกาสทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จ านวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน และครู/ผู้สอน จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562 
 

สังกัด/หน่วยงาน สถานศึกษา นักเรียน/นักศกึษา บุคลากร 

รวมท้ังสิ้น 526 173,827 12,372 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 493 150,646 10,591 

  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 446 111,976 8,424 

  1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 24 16,719 1,169 

  1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 8 8,964 586 

  1.4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบรุี (กศน.) 

15 12,987 412 

2. ส่วนราชการอื่น 33 23,181 1,781 

  2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  11 5,732 380 

  2.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 5 15,195 1,230 

  2.3 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : สตร. 14 2,166 113 

  2.4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พ.ศ.) : ร.ร.พระปรยิัติธรรม 3 237 42 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถึง
ระดับอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 526  แห่ง มีจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งสิ้น 173,827 คน และบุคลากรทั้งสิ้น 12,374 
คน เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัดพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ จ านวน 493 แห่ง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย
สถานศึกษาอีก 33 แห่ง อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.), ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : ร.ร.ตชด. และส านักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2  จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา  

 

จากตารางท่ี 2 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา 
พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีผู้เรียนในระดับประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 68,459 คน  

โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสายสามัญกับสามอาชีพ พบว่า ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชาชีพชั้นต้น (ปวช.) พบว่า ผู้เรียนในสายสามัญ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 20,526 คน มากกว่า สายอาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีผู้เรียน จ านวน 6,611 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 : 24 
 

 

 

 

 

 
สังกัด/ 

ประเภทการศึกษา 

สายสามัญ สายอาชีพ 
ระดับ

ปริญญา 
รวม ก่อน

ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช ปวส. 

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

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

1.2 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

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

1.3 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) 

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

1.4 ส านักงานส่งเสรมิการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

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

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

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

2.2 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

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

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

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

2.4 ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม 

 -   -  125 59   -   -  - 184  

รวมท้ังสิ้น 24,121 68,459 36,310 20,526 6,611 2,917 14,883 173,827 
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ตารางท่ี 3 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสังกัด
และประเภทการศึกษา 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ในปีการศึกษา 2562จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา
ทั้งสิ้น 71,107 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 ของนักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณานักเรียนด้อยโอกาสจ าแนกตามราย
สังกัด พบว่า มีนักเรียนด้อยโอกาสสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 96.64 รองลงมาคือ สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : รร.ตชด. ร้อยละ 2.20 และสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร้อยละ 0.78 ตามล าดับ ส าหรับสังกัดที่มีนักเรียนด้อย
โอกาสในสัดส่วนน้อยที่สุด คือ กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร้อยละ 0.38 

 

 

 

 

สังกัด 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งสิ้น 
(คน) 

นักเรียนด้อยโอกาสจ าแนกตามประเภทการศึกษา 
รวม

ทั้งสิ้น
(คน) 

ร้อยละ 
สายสามัญ สายอาชีพ 

ก่อน
ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น 
ม.

ปลาย 
ปวช. ปวส. 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 150,646 9,848 37,174 16,852 5,336 60 - 69,270 45.98 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

111,976 9,765 36,702 16,852 5,336 60 - 68,715 61.37 

1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

16,719 83 472 - - - - 555 3.32 

1.3 ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

8,964 - - - - - - - - 

1.4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

12,987 - - - - - 
 
- 

- - 

2. ส่วนราชการอื่น 23,181 447 1,168 222 - - - 1,837 7.92 
2.1 กระทรวงมหาดไทย : กรมสง่เสริม 
การปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

5,813  1   51   222   -   -   -  274 4.71 

2.2 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

15,195 - - - - - - - - 

2.3 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
: กองก ากับการต ารวจตะเวนชายแดนท่ี 
13 (กก.ตชด.13) 

1,989  446   1,117   -   -   -   -  1,563 78.58 

2.4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(พศ.) : ร.ร.พระปริยตัิธรรม  

184 - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 173,827 10,295 38,342 17,074 5,336 60 - 71,107 40.91 
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ตารางท่ี 5 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสังกัด  
              และประเภทสายงาน 

สังกัด จ านวนบุคลากร/ประเภทสายงาน 

สาย
บริหาร 

สาย
ผู้สอน 

สาย
สนับสนุน 

รวมท้ังสิ้น 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 564 8,473 1,554 10,591 

1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 461 6,884 1,079 8,424 
1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 67 990 112 1,169 
1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 25 408 153 586 

1.4 ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบรุี (กศน.) 

11 191 210 412 

  2. ส่วนราชการอื่น 96 1,132 553 1,781 
2.1 กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 23 278 52 353 
2.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 54 700 476 1,230 
2.3 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 
(กก.ตชด.13) 

14 123 - 137 

2.4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปรยิัติธรรม 5 31 25 61 
รวมท้ังสิ้น 660 9,605 2,107 12,372 

 

จากตารางที่ 5 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามสังกัด และ
ประเภทสายงานในภาพรวม พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 12,374 คน 
โดยเมื่อพิจารณาตามประเภทสายงาน พบว่า สายงานที่มีผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ สายผู้สอน จ านวน 9,607 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.81 รองลงมาคือ สายสนับสนุน จ านวน 1,691 คน ร้อยละ 14.27 และสายบริหาร
จ านวน 583 คน คิด เป็นร้อยละ 4.92 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา ทีจ่บการศกึษา ปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 
     จ าแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา 

สังกัด 
จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษา/ประเภทการศึกษา 

สายสามัญ สายอาชีพ 
ปริญญา 

รวม
ทั้งสิ้น
(คน) ป.6 ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 10,484 9,088 5,469 1,856 1,139 - 28,035 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

8,567 7,521 3,688 47 - - 19,823 

1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) 

1,749 344 13 - - - 2,106 

1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) - - - 1,384 1,139 - 2,523 
1.4 ส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

167 1,223 1,768 425 - - 3,583 

2. ส่วนราชการอื่น 665 293 85 - - 2,040 3,083 
2.1 กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น (สถ.) 

452 254 63 - - - 769 

2.2 กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) 

- - - - - 2,040 2,040 

2.3 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 (กก.ตชด.13) 

213 - - - - - 213 

2.4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) :  
ร.ร.พระปริยัตธิรรม 

- 39 22 - - - 61 

รวมท้ังสิ้น (คน) 11,149 9,381 5,554 1,431 1,139 2,040 27,536 

 

จากแผนภาพที่ 6 พบว่า ในปีการศึกษา 2561 จังหวัด     กาญจนบุรี มีนักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จ
การศึกษา ทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และระดับปริญญา รวมทั้งสิ้น 27,536 คน เมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.56 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ร้อยละ 30.56 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 18.09 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 4.66 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 3.71 และระดับปริญญา ร้อยละ 6.65 
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ตารางท่ี 7 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสาเหตุและสังกัด 

สังกัด 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งสิ้น 
(คน) 

สาเหตุ 

ฐา
นะ

ยา
กจ

น 

มีป
ัญ

หา
คร

อบ
คร

ัว 

สม
รส

 

มีป
ัญ

หา
ใน

กา
รป

รับ
ตัว

 

ต้อ
งค

ดี/
ถูก

จับ
 

เจ
็บป

่วย
อุบ

ัติเ
หต

ุ 

อพ
ยพ

ตา
มผ

ู้ปก
คร

อง
 

หา
เล

ี้ยง
คร

อบ
คร

ัว 

อื่น
 ๆ

 

รวม นร. 
ออก

กลางคัน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 148,934 79 18 4 28 4 9 415 63 432 1,052 0.71 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 112,562  2   4   4   6   -   -   157   16   6   195  0.17 

1.2 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 17,193  3   1   -   1   4   -   224   -   118   351  2.04 

1.3 ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) 8,245  74   13   -   21   -   9   34   47   308   506  6.13 

1.4 ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

10,934  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  - 

2. ส่วนราชการอื่น 21,362 - 7 - 1 - - 22 2 67 99 0.46 
2.1 กระทรวงมหาดไทย : กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 5,637  -   2   -   -   -   -   19   -   67   88  1.56 

2.2 กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วจิัยและนวัตกรรม (อว.) 13,468  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  - 

2.3 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : 
กองก ากบัการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 13 (กก.ตชด.13) 

2,080  -   5   -   -   -   -   2   2   -   9  0.43 

2.4 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม 177  -   -   -   1   -   -   1   -   -   2  1.13 

รวมทั้งสิ้น (คน) 170,296 79 25 4 29 4 9 437 65 499 1,151 0.68 

 

จากตารางที่ 7 พบว่า ในปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนออกกลางคัน รวมทั้งสิ้น 
1,151 คน     คิดเป็นร้อยละ 0.68 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาจ าแนกตามสาเหตุ พบว่า สาเหตุที่
ท าให้นักเรียนออกกลางคันมากที่สุด คือ สาเหตุอ่ืน ๆ ร้อยละ 43.35 รองลงมา คือ อพยพตามผู้ปกครองร้อย
ละ 37.97 ฐานะยากจน ร้อยละ 6.86 และหาเลี้ยงครอบครัว ร้อยละ 5.65 ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                                              
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            25 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

3.2 ด้านคุณภาพการศึกษา 

  3.2.1 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ตารางท่ี 8  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
               ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี             

สังกัด 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ด้านการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 69.32 72.34 70.84 

2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
(สช.) 

79.51 78.73 79.13 

3. กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น (สถ.) 

74.39 74.83 74.61 

 4. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : กองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 (กก.ตชด.13) 

58.72 68.15 63.43 

จังหวัด 70.95 73.39 72.18 

ประเทศ 68.50 72.81 70.66 

 
 จากตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : 
RT)      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสังกัด พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ย
ของผู้เรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้ง 2 สมรรถนะ มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 
ได้แก่ ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 79.51 และ การอ่านรู้เรื่อง 78.73 รองลงมา
ไดแ้ก่ สังกัดกระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ : กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ตามล าดับ 
 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดกับระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
จังหวัดกาญจนบุรี ทั้ง 2 สมรรถนะ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
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3.2.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ตารางที่ 9 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
             ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี  

สังกัด 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย 
รวมความสามารถ 

ทั้ง 2 ด้าน 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

45.38 45.32 45.35 

 2. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

49.36 52.01 50.69 

 3. กระทรวงมหาดไทย (มท.) :  
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 

38.33 47.07 42.70 

 4. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) :  
กองก ากับการต ารวจตะเวนชายแดนที่ 13 
(กก.ตชด.13) 

32.03 34.72 33.38 

จังหวัด 45.38 46.26 45.82 
ประเทศ 44.94 46.46 45.70 

 
 จากตารางที่ 9 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกแต่ละด้าน ของแต่ละสังกัด พบว่า ผล
คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ทั้ง 2 
ด้าน และสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ : กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ทั้ง 2 ด้าน 
 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกบัระดับประเทศ พบว่า ความสามารถที 
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3.2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test :  

O – NET) 

ตารางท่ี 10  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกรายกลุ่มสาระ 
 การเรียนรู้หลัก ของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี 
               

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้หลัก 

ป.6 ม.3 ม.6 
ปี กศ. 
2560 

ปี กศ.
2561 

ปี กศ.
2562 

ปี กศ. 
2562
ระดับ 

ประเทศ 

ปี กศ. 
2560 

ปี กศ.
2561 

ปี กศ.
2562 

ปี กศ. 
2562
ระดับ 

ประเทศ 

ปี กศ. 
2560 

ปี กศ.
2561 

ปี กศ.
2562 

ปี กศ. 
2562
ระดับ 

ประเทศ 

ภาษาไทย 45.93 54.84 48.15 49.07 46.04 53.02 53.60 55.14 46.89 45.00 40.30 42.21 

สังคมศึกษา   30.07 33.10 34.48 35.70 

ภาษาอังกฤษ 34.55 35.96 31.57 34.42 28.56 27.67 30.75 33.25 25.28 27.70 26.04 29.20 

คณิตศาสตร ์ 36.09 35.13 31.85 32.90 24.24 28.49 24.72 26.73 21.82 27.09 22.81 25.41 

วิทยาศาสตร ์ 38.71 38.81 34.58 35.55 31.17 35.00 29.22 30.07 27.54 28.78 27.39 29.20 

รวมเฉลี่ย  
5 กลุ่มสาระฯ 

38.82 41.19 36.54 37.98 32.50 36.05 34.57 36.30 30.93 32.52 30.20 32.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 10-1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 - 2562 ของสถานศกึษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
          ทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

45.93

34.55 36.09 38.71

54.84

35.96 35.13 38.81
48.15

31.57 31.85
34.58

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ป.6
ปี กศ. 2560
ปี กศ. 2561
ปี กศ. 2562
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  จากแผนภาพที่ 10–1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ใน 4 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้หลัก พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 10-2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562 ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   ทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
 

  จากแผนภาพที่ 10–2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก พบว่า มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
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แผนภาพที่ 10-3  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 – 2562 ของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                             ทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
  จากแผนภาพที่ 10–3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก พบว่า มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นใน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ส่วนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
ตารางท่ี 11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 จังหวัดกาญจนบุรี 
       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกตามสังกัด 
       และกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 
 

    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สังกัด ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 
สพป.กจ.1 37.97 28.37 31.28 34.21 32.96 
สพป.กจ.2 37.18 29.48 32.59 34.22 33.37 
สพป.กจ.3 36.49 26.84 29.30 31.48 31.03 
สพป.กจ.4 37.40 30.66 33.26 34.67 34.00 
เอกชน 52.94 43.04 36.35 39.27 42.90 
การศึกษาพิเศษ 47.77 30.29 30.43 34.07 35.64 
อปท. 47.85 32.17 31.89 33.89 36.45 
ตชด. 38.05 28.32 25.71 30.76 30.71 
เฉลี่ยระดับจังหวัด 48.15 31.57 31.85 34.58 36.54 
เฉลีย่ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 
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แผนภาพที่ 11-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 ปีการศึกษา 2562 จงัหวัดกาญจนบุรี จ าแนกรายสังกัด กับระดับประเทศ 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สังกัด ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 

สพป.กจ.1 52.83 28.35 23.00 28.38 33.14 
สพป.กจ.2 52.89 28.28 23.19 28.31 33.17 
สพป.กจ.3 50.34 26.87 20.41 28.60 31.56 
สพป.กจ.4 51.59 30.24 27.30 29.65 34.70 
สพม.8 54.84 31.98 25.38 29.51 35.43 
เอกชน 56.86 35.19 28.26 29.87 37.55 
การศึกษาพิเศษ 60.92 36.85 33.83 33.77 41.34 
อปท. 54.46 28.65 23.34 28.94 33.85 
พศ. 47.54 27.60 21.76 27.66 31.14 
เฉลี่ยระดับจังหวัด 42.83 29.26 25.14 28.74 36.05 
เฉลี่ยระดับประเทศ 53.60 30.75 24.72 29.22 37.50 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 11-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  ปีการศึกษา 2562 จงัหวัดกาญจนบุรี จ าแนกรายสังกัด กับระดับประเทศ 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

สังกัด ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา รวมเฉลี่ย 

สพป.กจ.1 - - - - - - 
สพป.กจ.2 40.32 24.06 16.70 22.70 31.50 27.06 
สพป.กจ.3 34.39 22.11 16.80 24.46 32.05 25.96 
สพป.กจ.4 33.88 21.88 12.34 24.50 27.88 24.10 
สพม.8 40.60 26.29 23.30 27.55 34.66 30.48 
เอกชน 32.61 25.36 17.14 26.37 32.80 26.85 
การศึกษาพิเศษ 44.77 34.12 27.87 33.57 38.00 35.66 
ส่วนท้องถิ่น 40.28 23.25 20.33 27.26 33.90 29.00 
ส านักพุทธศาสนา 34.21 22.24 16.20 23.71 30.03 25.28 
เฉลี่ยระดับจังหวัด 40.30 26.04 22.81 27.39 34.48 30.20 
เฉลี่ยระดับประเทศ 42.21 29.20 25.41 29.20 35.70 32.34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพที่ 11-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
            ปีการศึกษา 2562 จงัหวัดกาญจนบุรี จ าแนกรายสังกดั กับระดับประเทศ 

 จากตารางท่ี 11 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ
นักเรียน ในภาพรวม ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ พบว่า ในทุกระดับชั้นมีคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 12  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
        ปีการศึกษา 2560 – 2562 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ของสถานศึกษาท่ีจัด 
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามระดับชั้น (ป.6, ม.3 และ ม.6) 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ป.6 ม.3 ม.6 
ปี  

กศ. 
2560 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2561 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2562 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2562 
ระดับ 

ประเทศ 

ปี  
กศ. 

2560 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2561 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2562 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2562 
ระดับ 

ประเทศ 

ปี  
กศ. 

2560 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2561 
ระดับ 
จังหวัด 

ปี  
กศ. 

2562 
ระดับ 
จังหวัด 

ป ี 
กศ. 

2562 
ระดับ 

ประเทศ 
ภาษาไทย 38.28 64.09 43.8 47.22 38.51 57.58 61.52 64.08 44.27 38.25 25.08 29.85 

สังคมศึกษา   2.72 2.19 3.07 6.5 
ภาษาอังกฤษ 16.98 15.96 9.54 14.98 2.47 2.39 5.6 10.86 4.04 4.98 3.72 9.68 
คณิตศาสตร์ 18.85 21.56 13.43 15.94 4.94 6.31 4.95 7.96 5.52 9.56 5.74 10.09 
วิทยาศาสตร์ 17.63 17.58 12.56 15.42 2.79 8.32 1.25 2.45 3.76 2.67 2.85 5.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 12-1 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ ์
   คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 – 2562 ของสถานศึกษา 
            ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
  จากแผนภาพที่ 12–1 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2561 และ 2562 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก พบว่า มีวิชาที่มีร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ลดลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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แผนภาพที่ 12-2 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ ์
   คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562 ของสถานศึกษา 
            ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 

  จากแผนภาพที่ 12–2 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2561 และ 2562 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก พบว่า มีวิชาที่มีร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีร้อยละของนักเรียนลดลง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

 

แผนภาพที่ 12-3 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ ์
   คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 – 2562 ของสถานศึกษา 
            ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด ในจังหวัดกาญจนบุรี 
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  จากแผนภาพที่ 12–3 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2561 และ 2562 ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก พบว่า มีวิชาที่มีร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้นใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา และ
วิทยาศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีร้อยละของนักเรียนลดลง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 12-4 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ ์
   คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ 

  จากแผนภาพที่ 12–4 พบว่า ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี ที่
มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละ 43.80) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 13.43) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 12.56) และภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 9.54)  
ตามล าดับ 
  และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ ากว่า
ระดับประเทศ 
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แผนภาพที่ 12-5 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ ์
   คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ 
 

  จากแผนภาพที่ 12–5 พบว่า ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี ที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละ 61.52) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 5.60) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 4.95) และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 1.25) ตามล าดับ 

  และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2561 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ ากว่าระดับประเทศ 
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แผนภาพที่ 12-6 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ ์
   คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ   
  จากแผนภาพที่ 12–6 พบว่า ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี ที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละ 25.08) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 5.74) ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 3.72) สังคมศึกษา(ร้อยละ 3.07) และวิทยาศาสตร์ 
(ร้อยละ 2.85) ตามล าดับ 
  และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2561 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีร้อยละของ
นักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง O-NET แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ต่ ากว่าระดับประเทศ 

 3.2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism 
National Educational Test : B – NET) 

ตารางท่ี 13 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิด้านพระพุทธศาสนา (B –NET) ชว่งชัน้ที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)   
               และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2560 – 2562 จ าแนกรายวิชา ของสถานศึกษา  
      สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 3 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี 

รายวิชา 

ช่วงชั้นที ่3 (ม.3) ช่วงชั้นที ่4 (ม.6) 
ปี
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ภาษาบาล ี 37.07 38.57 34.72 31.59 37.94 32.82 41.46 31.96 

ธรรม 38.30 40.43 46.67 43.89 35.38 35.18 35.69 36.07 

พุทธประวัต ิ 40.67 33.00 36.44 34.58 31.25 38.18 43.54 41.49 

วินัย 37.70 33.90 34.50 34.51 35.25 37.73 37.69 34.60 

รวมเฉลี่ย 38.44 36.48 38.08 36.14 34.96 35.98 39.60 36.03 
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แผนภาพที่ 13-1  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET)   
 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) จ าแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2560 – 2562  
 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

  จากแผนภาพที่  13-1  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
พระพุทธศาสนา (B –NET)  ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3)  ปีการศึกษา 2560 – 2562 ใน 4 รายวิชา พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ปีการศึกษา 2562 พบว่า มีผลการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้น 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาธรรม (ร้อยละ 46.67) มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 6.24 วิชาพุทธประวัติ (ร้อยละ 
36.44) เพ่ิมข้ึน 3.44 และ วิชาวินัย (ร้อยละ 34.50) เพ่ิมข้ึน 0.60 และวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 1 รายวิชา 
ได้แก่ วิชาภาษาบาลี (ร้อยละ 34.72) มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 3.85  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 13-2  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET)   
 ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) จ าแนกรายวิชา ปีการศึกษา 2560 – 2562  
 จังหวัดกาญจนบุรี 
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 จากแผนภาพที่  13-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้าน
พระพุทธศาสนา (B –NET) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2560 – 2562 ใน 4 รายวิชา พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยรายวิชา   ปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยรายวิชา ปีการศึกษา 2562 พบว่า มีผล
การพัฒนาเพ่ิมขึ้น 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาบาลี (ร้อยละ 41.46) มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 8.64 วิชาพุทธประวัติ 
(ร้อยละ 43.54) มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 5.36 และ วิชาธรรม (ร้อยละ 35.69) เพ่ิมขึ้น 0.51 และวิชาที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยลดลง 1 รายวิชา ได้แก่ และ วิชาวินัย (ร้อยละ 37.69) ลดลง 0.04  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 13-3  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET)   
 ปีการศึกษา 2562 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) จ าแนกรายวิชา ระดับจังหวัดกับ 
         ระดบัประเทศ 
 
  จากแผนภาพที่  13-3  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
พระพุทธศาสนา (B –NET) ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายวิชา ระดับจังหวัดกับ
ระดับประเทศ ใน 4 รายวิชา พบว่า ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
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แผนภาพที่ 13-4  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET)   
         ปีการศึกษา 2562 ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) จ าแนกรายวิชา ระดับจังหวัดกับ  

   ระดับประเทศ 
 
  จากแผนภาพที่  13-4  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติ ด้าน
พระพุทธศาสนา (B –NET) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2562 จ าแนกรายวิชา ระดับจังหวัดกับ
ระดับประเทศ ใน 4 รายวิชา พบว่า มี 3 รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ วิชาภาษาบาลี 
วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย และ มี 1 รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศ ได้แก่ วิชาธรรม  
 
 3.2.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(Non-Formal National Education Test : N - NET) 

ตารางท่ี 14  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา 2560 – 2562    
      ระดับชั้นประถมศึกษา , ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกรายกลุ่มสาระ 
       การเรยีนรู้หลัก ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดักาญจนบุรี 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ประเทศ 
ทักษะการเรียนรู้ 38.65 48.72 48.16 42.61 36.93 45.89 36.29 35.73 35.34 45.70 32.59 32.27 
ความรู้พื้นฐาน 35.45 41.22 41.72 38.93 30.06 31.93 35.41 35.10 27.49 27.31 30.85 30.25 
การประกอบอาชพี 40.08 44.31 49.13 41.29 45.80 42.37 40.61 39.99 40.05 41.70 42.97 41.74 
ทักษะการด าเนินชีวิต 47.20 51.75 47.89 44.93 44.29 48.01 45.35 43.08 40.08 39.83 39.45 36.84 
การพัฒนาสังคม 42.15 44.34 50.45 43.69 36.55 41.20 42.43 40.55 23.55 31.14 31.98 31.46 
รวมคะแนนเฉลี่ย 42.64 46.07 47.47 42.29 39.26 41.88 40.02 38.89 33.93 37.14 35.57 34.51 
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แผนภาพที่ 14-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

   ปีการศึกษา 2560 – 2562 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับชั้นประถมศึกษา 
      จังหวัดกาญจนบุรี 

  จากแผนภาพที่ 14-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด 
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
การพัฒนาสังคม (ร้อยละ 50.45) มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.11 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การประกอบอาชีพ 
(ร้อยละ 49.13) เพ่ิมขึ้น 4.82 ความรู้พ้ืนฐาน (ร้อยละ 41.72) เพ่ิมขึ้น 0.55 ส่วนกลุ่มสาระเรียนรู้ที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยลดลง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ (ร้อยละ 48.16) มีค่าเฉลี่ยลดลง 
0.56 และทักษะการด าเนินชีวิต (ร้อยละ 47.89) เพ่ิมขึ้น 3.86 ตามล าดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 14-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

   ปีการศึกษา 2560 – 2562 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
                      จังหวัดกาญจนบุรี 
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 จากแผนภาพที่ 14-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด     
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ความรู้พื้นฐาน (ร้อยละ 35.41) มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.48 รองลงมาได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การพัฒนาสังคม (ร้อย
ละ42.43) เพ่ิมข้ึน 1.23 ส่วนกลุ่มสาระเรียนรู้ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การประกอบอาชีพ (ร้อยละ 40.61) มีค่าเฉลี่ยลดลง 1.76 ทักษะการด าเนินชีวิต (ร้อยละ 45.35) ลดลง 
2.66 และ ทักษะการเรียนรู้ (ร้อยละ 36.29) ลดลง 9.06 ตามล าดับ  

 

 
 
แผนภาพที่ 14-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

   ปีการศึกษา 2560 – 2562 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
                      จังหวัดกาญจนบุรี 

  จากแผนภาพที่ 14-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด     
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้     
ความรู้พ้ืนฐาน (ร้อยละ 30.85) มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 3.54 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การประกอบ
อาชีพ (ร้อยละ 42.97) เพ่ิมข้ึน 1.27 และการพัฒนาสังคม (ร้อยละ 31.98) เพ่ิมข้ึน 0.84 ส่วนกลุ่มสาระเรียนรู้
ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะการด าเนินชีวิต (ร้อยละ 
39.45) มีค่าเฉลี่ยลดลง 0.38 และ ทักษะการเรียนรู้ (ร้อยละ 32.59) ลดลง 13.11 ตามล าดับ 
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แผนภาพที่ 14-4  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 

   ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ  
   จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก     

  จากแผนภาพที่ 14-4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ใน 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 14-5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ  
   จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก       

  จากแผนภาพที่ 14-5 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ       
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
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แผนภาพที่ 14-6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
      ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ  
   จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก       

  จากแผนภาพที่ 14-6 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ  
ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

 3.2.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National 
Educational Test : V - NET) 

ตารางท่ี 15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V –NET)  
     ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
     ปีการศึกษา 2560- 2562 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวช. คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวส. 
 ปี กศ. 
2560 
ระดับ
จังหวัด 

 ปี กศ. 
2561 
ระดับ
จังหวัด 

 ปี กศ. 
2562 
ระดับ
จังหวัด 

ปี กศ. 
2562  
ระดับ 

ประเทศ 

 ปี กศ. 
2560 
ระดับ
จังหวัด 

 ปี กศ. 
2561 
ระดับ
จังหวัด 

 ปี กศ. 
2562 
ระดับ
จังหวัด 

ปี กศ. 
2562  
ระดับ 

ประเทศ 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 40.66 41.39 39.51 39.91 35.26 39.93 40.99 41.83 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 30.16 31.52 36.30 35.61 30.46 30.35 31.93 31.80 

ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 53.11 51.28 52.92 52.75 47.89 50.93 51.97 52.20 

ทักษะการจัดการอาชีพ 38.16 41.77 45.85 46.23 32.84 36.25 36.72 37.14 

รวมคะแนนเฉลี่ย 40.52 41.49 43.66 43.63 36.61 39.35 40.40 40.75 
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แผนภาพที ่15-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

            ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2560 – 2562 จังหวัดกาญจนบุรี  
            จ าแนกตามรายวิชา 

  จากแผนภาพที่ 15-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ใน 4 รายวิชา 
พบว่า มีผลพัฒนาเพ่ิมขึ้น 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ร้อยละ 36.30) มีค่าเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น 4.78 รองลงมา ได้แก่ วิชาทักษะการจัดการอาชีพ (ร้อยละ 45.85) เพ่ิมขึ้น 4.08 และวิชาทักษะทางสังคม
และการด ารงชีวิต (ร้อยละ 52.92) เพ่ิมขึ้น 1.64 ตามล าดับ ส่วนรายวิชาที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 1 รายวิชา 
ได้แก่ วิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร (ร้อยละ 39.51) ลดลง 1.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนภาพที ่15-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560 – 2562 จังหวัดกาญจนบุรี  
       จ าแนกตามรายวิชา 
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  จากแผนภาพที่ 15-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ใน 4 รายวิชา 
พบว่า มีผลพัฒนาเพ่ิมขึ้นทุกรายวิชา ได้แก่ วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ร้อยละ 31.93) เพ่ิมขึ้น 1.58 
รองลงมา ได้แก่ วิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร (ร้อยละ 40.99) เพ่ิมขึ้น 1.06 วิชาทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 
(ร้อยละ 51.04) เพ่ิมขึ้น 1.04 และวิชาทักษะการจัดการอาชีพ (ร้อยละ 36.72) มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.47 ตามล าดับ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    แผนภาพที ่15-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  
       ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ 
       จ าแนกตามรายวิชา 

  จากแผนภาพที่ 15-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ใน 4 รายวิชา พบว่า            
มีรายวิชาที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และวิชา
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต ส่วนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศ 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาทักษะ 
การจัดการอาชีพและวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร 
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แผนภาพที ่15-4  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
          ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด 
          กับระดับประเทศ จ าแนกตามรายวิชา 

  จากแผนภาพที่ 15-4 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ ใน 4 รายวิชา 
พบว่า มีรายวิชาที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 1 รายวิชา ได้แก่ วิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ส่วน
วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศ 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาทักษะการจัดการอาชีพ วิชาทักษาทางสังคม
และการด ารงชีวิต 
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 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้น ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561–2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภาค 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาเชื่อมโยง   กับอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้    

1. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ    
               มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก  
ธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560           
ซึ่งมีผลบังคับใช้กับส่วนราชการทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) คือ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติ
ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศ    
ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ    
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  

      
         
 



 

 

                                                                                                                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            48 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 

 

 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ”         
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้  
                       1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
          2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
        3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                      4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
                      5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                      6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                 โดยยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับพ้ืนโดยตรงที่ต้อง
ด าเนินการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คือ  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและใน
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี
รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่มีดังนี้ 
               4.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับ
พื้นที่โดยตรง ได้แก่ 
                     แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 
  แผนย่อย 3.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ 
และการเป็นพลเมืองที่ด ี
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             3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
                     2) บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้  และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธร รมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
                     5) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
สร้างจิตสาธารณะและจิตอาสาโดยใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 
เพ่ือรับผิดชอบต่อส่วนรวม สร้างเสริมผู้น าการเปลี่ยนแปลง และต้นแบบที่ดีทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดย
การยกย่องผู้น าที่มีจิตสาธารณะและจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไก
การด าเนินงานในการสร้างเสริมการพัฒนาจิตสาธารณะและจิตอาสาเพ่ือสังคมและส่วนรวม โดยส่ง เสริม
และสนับสนุนองค์กรสาธารณะที่ไม่หวังผลประโยชน์ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (11) ประเด็น ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  แผนย่อย 3.1 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ 
             3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
              2) ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียนสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของประชากรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม
รวมทั้งสนับสนุน  ด้านวิชาการและสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือให้
องค์กร เครือข่ายชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ ประชาชน ชุมชน องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เฝ้าระวัง และติดตามการด าเนินงานส่งผลให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้
พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้ลูกเพ่ิมพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนเปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอ้ือแก่ครอบครัวทุก
ลักษณะ 
             3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่
เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้าง
ศักยภาพของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานให้มีความเข้มแข็ง
และตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็งและศักยภาพบุคคลของประเทศ น าไปสู่การตัดสินใจระดับ
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นโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคนไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และ
ใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ มีธนาคารคลังสมองเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ 
และทักษะเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
 แผนย่อย 3.2 การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
           3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
              3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่
สมวัยทุกด้าน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะ
การควบคุมอารมณ์ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการ
ยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ จริยธรรม และความเป็นมือ
อาชีพ ตลอดจนผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้น
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียม
ทักษะการอยู่ในสังคมให้มีพัฒนาการอย่างรอบด้าน 
 แผนย่อย 3.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
         3.3.1 แนวทางการพัฒนา 
              1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ
ด้าน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
             2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี      
ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
             3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ      
ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 
             4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่ม
เพาะ  การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและ
ท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
 แผนย่อย 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
 3.4.1 แนวทางการพัฒนา 
             1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมข้ึนให้กับประเทศ 
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             2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
             3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ 
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ มีโอกาส มีทางเลือกท างานและสร้างงาน 
 แผนย่อย 3.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
             1) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็น
พลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศ รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการ
คลังให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการ
ท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 
             3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่ง เสริมสุขภาพดูแลผู้สู งอายุ  พร้อมทั้ งจัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั้งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พ้ืนที่สาธารณะ และท่ีอยู่อาศัย
ให้เอ้ือต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (12) ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
  แผนย่อย 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ 21 
          3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
             1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4 แนวทางย่อย
ได้แก่ (1) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใช้ฐานความรู้และระบบ
คิดในลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะให้ได้มาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นน าที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล 
และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้นการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
และการฝึกงานในสถานประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ที่ผูกกับงาน 
เพ่ือวางรากฐานให้มีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ในหลากหลายมิติ   
ทั้งในด้านการผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่ เป็นที่ต้องการของตลาดการพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างธุรกิจใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสู่
ตลาดต่างประเทศได้ รวมถึงมีนักวิจัยและ นวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
สามารถส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างดี (2) พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21    
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มีการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
ใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ควรมีคุณลักษณะที่
มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมต่อและมีส่วนร่วม  (3) พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้น
การลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะชีวิต
และสามารถน ามาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้สร้างรายได้ รวมถึงมีทักษะด้าน
วิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลายปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผู้เรียน 
มีเนื้อหาที่ไม่ยึดติดกับตัวสื่อ เลือกประกอบเนื้อหาได้เอง ค้นหา แก้ไข จดบันทึกได้ เก็บประวัติการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
             2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ ประกอบด้วย ๓ แนวทางย่อย ได้แก่  
(1) วางแผนการผลิต พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารย์ยุคใหม่” ให้เป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู้”            
มีหลักสูตรผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเน้น  
การเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในสาขาที่ตนเองสอน (2) 
ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครู ปฏิรูประบบ
การผลิตครูยุคใหม่ โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสร้างทักษะในการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ช านาญในด้านการ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน อีกท้ังยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผ่านการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ
และภาษาที่ 3 ที่ยังไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ปฏิรูประบบการผลิตครูอาชีวะยุคใหม่ โดยผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้ เชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ในสาขาที่ตนเองสอน มีความรู้ ทักษะ  และ
สามารถสร้างสมรรถนะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพให้แก่ผู้เรียน และมี
อัตราก าลังเพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
             3) เ พ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระ ดับ ทุกประเภท 
ประกอบด้วย 6 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) ปฏิรูปโครงสร้างองค์กรด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้น
การสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ ตั้งแต่ระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสร้าง
แรงจูงใจและความรับผิดชอบของหน่วยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (2) จัดให้มี
มาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า
ของโรงเรียนในทุกระดับที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในด้านความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์การ
เรียนการสอนการบริหารจัดการโรงเรียน จ านวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จ านวนพนักงานสนับสนุนงานบริหาร
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จัดการโรงเรียน (3) ปรับปรุงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณภาพการศึกษามีการ
ปรับปรุงโครงสร้างการศึกษาที่เน้นสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เกิดทักษะ  ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาท่ี 3 ทักษะและความรู้ในการประกอบ
อาชีพใหม่ ๆ อย่างคล่องตัว เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (4) เพ่ิมการ
มีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุ มชนให้
เป็นพ้ืนที่เรียนรู้  เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก 
เขียนได้คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรอง
คุณภาพและการก ากับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่
จ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ และ (6) ส่งเสริมการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการ
สร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ชุมชน 
และภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
             4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) จัดให้
มีระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่น (2) มีมาตรการจูงใจและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้คนใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (3) พัฒนาระบบการ
เรียนรู้ชุมชนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (4) 
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาในทุกระดับ ทุก
ประเภทการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้
ดิจิทัลที่มีคุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
             5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย              
5 แนวทางย่อย ได้แก่ (1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความ             
โดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติ มีกรอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานอาชีพที่ก าหนด
สมรรถนะและทักษะพ้ืนฐาน ส าหรับสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะใน  10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยืนยัน 
และพัฒนาสมรรถนะของแรงงาน และมีกรอบแนวคิดในการคาดการณ์อุปสงค์แรงงานในอนาคตในสาขา
อาชีพต่าง ๆ และมีแนวทางทบทวน และปรับปรุงให้แม่นย ามากขึ้นเป็นระยะ (2) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนา
ศูนย์วิจัย ศูนย์ฝึกอบรม และทดสอบในระดับภูมิภาค (3) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (4) จัดให้มีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของ
ประเทศเพ่ือนบ้านในสถานศึกษา 



 

 

                                                                                                                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            54 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

 

 

และส าหรับประชาชน และ (5) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และนักเรียนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
 แผนย่อย 3.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
         3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
             1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง
และการส่งต่อเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปัญญาให้เต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว 
ในการเสริมสร้างความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งด้านกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป์ 
ส่งเสริมสนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน              
ที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา และส่งเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแก่ภาคเอกชน และสื่อในการ 
มีส่วนร่วมและผลักดันให้ผู้มีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเด่นในระดับนานาชาติ 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20) ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 
     แผนย่อย 3.1 การพัฒนาบริการประชาชน 
      3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
        1) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชนผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยง
หลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ อาท ิการบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาต
ต่าง ๆ การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 
      2) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า  มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสีย
ค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากลเพ่ือ
ให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาลเกิดประโยชน์สูงสุด ปรับวิธีการ
ท างาน จาก     “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล 
โดยเปลี่ยนจากการท างานด้วยมือ เป็นการท างานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็น
พลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ ์
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 แผนย่อย 3.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
    3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
      3) จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือให้
งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
สอดคล้องกับสถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
     5) ก าหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติและผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และหลังการด าเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการด าเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ และน าไปสู่การปรับแนวทาง      
การด าเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็น
ประจ า รวมทั้งการตรวจสอบ โดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนย่อย 3.4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
 3.4.1 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะ
สูงสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อม
ใน การปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การ
บริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูล
ระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ  อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐ
สามารถใช้ร่วมกันเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว  เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 
และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  2) ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษม์ุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท างานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน      และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก     รวมทั้งน าองค์ความรู้ใน
แบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้  เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับ
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สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  และการเสริมสร้างการรับรู้  สร้างความเข้าใจ การพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ 
 3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงาน
ใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ 
ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว  มีขนาดที่
เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ าซ้อนของการด าเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ 
โครงสร้างองค์การ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปเน้นท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพ่ือมุ่ง
ไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับ
สากล นอกจากนี้ ยังมีความเป็นส านักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์
คาดการณ์ล่วงหน้าและท างานในเชิงรุก สามารถน าเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการท างาน 
 แผนย่อย 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 3.5.1 แนวทางการพัฒนา 
 2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งท างานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและ
เลื่อนระดับต าแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไก
การป้องกันการแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตาม
ความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้าย
และหมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากร
ภาครัฐ    ทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง  ๆ อาทิ การจ้างงานที่มี
ลักษณะชั่วคราวให้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการ
ก าหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน  เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิด
ความเหลื่อมล้ าของค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 
 3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้
มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบ
ความคิดในการท างานเพ่ือให้บริการประชาชนและอ านวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
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เพ่ือประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ท างานในเชิง
รุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีส านึก
ในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความ
เป็นธรรมและเสมอภาคกล้ายืนหยัดในการกระท าที่ถูกต้อง ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ของส่วนตนตลอดจนส่งเสริมให้มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระท าที่
ถูกต้องและมีพฤติกรรม  การปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 4) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 
เพ่ือให้ผู้น าและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม    
ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการน าหน่วยงาน และมี
คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้น าทางความรู้และความคิด
ผลักดันภารกิจ น าการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อ
สังคม   เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิดให้ตนเอง มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและ
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
             แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 แผนย่อย 3.1 การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
 1) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดย    การ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่า
สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉย
อดทนต่อ  การทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์
สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็น
พลเมืองเต็มขั้นสามารถท าหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี  มีจิตส านึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย 
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 2) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็น
ธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุน
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  

                แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23) ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  แผนย่อย 3.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
 3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัย
เด็ก  วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เพ่ือให้ประชาชน
ไทย      มีทักษะความรู้ และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ โดยมีประเด็นการวิจัยที่ ส าคัญ อาทิ 
โภชนาการและ     สุขภาวะในช่วงปฐมวัย การปลูกฝังความเป็นคนดี วินัย และจิตสาธารณะในวัยเรียน การ
พัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวัยเรียนและวัยแรงงาน บุคลากรทางการศึกษา ครู 
หลักสูตรและกระบวนการสอน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ระบบบริการสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์
ทางการกีฬา 
 แผนย่อย 3.5 ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 3.5.1 แนวทางการพัฒนา 
 5) การเพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิงปริมาณ) และ
พัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

             4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่หน่วยงานที่จัดการศึกษาในระดับพื้นที่ มีส่วน
สนับสนุน ได้แก่ 
      แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (1) ประเด็น ความม่ันคง 
   แผนย่อย 3.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
      3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
     2) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของ
สถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ผ่านทาง
กลไกต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และน าไป
ประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ าเสมอ 
     แผนย่อย 3.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
   3.2.1 แนวทางการพัฒนา 
      ส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ 
       1) ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่            
ต้นน้ า -กลางน้ า - ปลายน้ า ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (5) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบ
ต่อความคิด และโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (6) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) 
ที่เหมาะสมโดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ 
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน 
      2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ มุ่งเน้นการวางกลยุทธ์/ยุทธวิธีใน
การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ให้ครอบคลุมสภาพปัญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้แก่ 
การโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล การโจมตีต่อกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือความปั่นป่วนอันกระทบต่อประชาชนรวมทั้ง
อาจส่งผลกระทบ ต่อความมั่นคง  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (3) ประเด็น การเกษตร 
  แผนย่อย 3.5 เกษตรอัจฉริยะ 
  3.5.1 แนวทางการพัฒนา 
    2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิต
และการตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่างๆ เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็น
เกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (5) ประเด็น การท่องเที่ยว 
  แผนย่อย 3.6 การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 
  3.6.1 แนวทางการพัฒนา 
  4) พัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความ
พร้อมในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
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  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (6) ประเด็น พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
  แผนย่อย 3.1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
  3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
 ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถรองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ที่อยู่อาศัย ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม และ
ผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในเมืองที่มีศักยภาพ ซึ่งมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเมืองในทุกมิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งการพัฒนาเมืองออกเป็น 2 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ 
 1) เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยพัฒนาเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค 
ได้แก่กรุงเทพและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น เมืองในระเบียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สงขลา 
และภูเก็ตให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมี
ความน่าอยู่ 
 2) พัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ท่ีเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม
และการบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มีในพื้นที่ เพ่ือให้เกิดการ
กระจายความเจริญไปสู่พ้ืนที่โดยรอบ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจโดยสร้างเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาค ซึ่งการพัฒนาแบ่งตามภาคได้ดังนี้ 
 ภาคเหนือ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และการเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
สังคมแก่พ้ืนที่โดยรอบ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการพัฒนาการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่
การเกษตรมูลค่าสูง และการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมแก่
พ้ืนที่โดยรอบ 
 ภาคกลางและตะวันออก เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ที่มีอยู่เดิม และการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมแก่พ้ืนที่
โดยรอบ 
 ภาคใต้ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมการเกษตร
ครบวงจร และการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมแก่พ้ืนที่โดยรอบ 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (9) ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  แผนย่อย 3.3 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 3.3.1 แนวทางการพัฒนา 
 2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตามศักยภาพโดย
พัฒนาต่อยอดจากฐานทรัพยากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่มีอยู่ เดิม  รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ให้เอ้ือต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และเป็นพ้ืนที่หลักใน
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การขับเคลื่อน  การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในส่วนภูมิภาค ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ
ชายแดนให้มี     ความพร้อมส าหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ้านซึ่งจะช่วยสร้าง มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในภาพรวม 
                 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (15) ประเด็น พลังทางสังคม  
                       3.1 แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม 
                           3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
                                 1) เสริมสร้างสังคมแห่งการให้และช่วยเหลือกันและกัน โดยการน าทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมในเรื่องของการมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การรู้จักให้ รู้จักแบ่งบัน และเสียสละ โดยยึด
หลักคุณธรรมไม่เลือกปฏิบัติ มาส่งเสริมอาสาสมัครเพ่ือท าประโยชน์ส่วนรวมและสร้างสังคมแห่งการให้ 
รวมทั้งการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่านการระดมพลัง
ความร่วมมือของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัด การส่งเสริมให้มีกลไกเชื่อมโยงกับนโยบายและการ
บริหารจัดการในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกลไกและระบบการสนับสนุนต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือการสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอ าเภอ ต าบล และชุมชน เพ่ือสนับสนุนการท างานระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา และมีพ้ืนที่สาธารณะ 

เพ่ือปรึกษาหารือปัญหาสาธารณะของพ้ืนที่ ตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น อ าเภอจนถึงระดับจังหวัด 

             2) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และ 

การจัดการตนเอง ส่งเสริมให้มีระบบการสนับสนุนความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
ตั้งแต่ระดับชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัด ที่เน นการมีสวนรวมของทุกภาคส่วน เสริมสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสามวัยในท้องถิ่น ได้แก่ เยาวชน คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดการสืบทอดทักษะภูมิ
ปัญญาของกลุ่มคนที่จะเป็นแกนน าการพัฒนาในท้องถิ่นระดับต าบลและหมู่บ้าน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่มาจากทุกวัย และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง พัฒนาระบบฐานข้อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและบน
ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบการด าเนินงาน 

                  3.2 แผนย่อยการรองรับสังคมสูงวัยเชิงรุก 
                         3.2.1 แนวทางการพัฒนา 

             2) เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ ส่งเสริมการน าความรู้ 
ประสบการณ์ และภูมิปัญญาที่สั่งสมมาตลอดช่วงชีวิตของผู้สูงอายุมาถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง เพ่ือให้เกิดการ
สืบสานและต่อยอดการพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุเพื่อท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์และสามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี มี 
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คุณภาพชีวิตที่ดีมีศักดิ์ศรี และมีความสุขในการด าเนินชีวิตในสังคม และสามารถคงไว้ซึ่งศักยภาพและ
บทบาทในการสร้างสรรค์สังคม เป็นอีกหนึ่งแรงพลังในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับ
ช่วงวัยอ่ืน ๆ 

            แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (17) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 แผนย่อย 3.1 การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ 
  3.1.1 แนวทางการพัฒนา 
 1) ขยายฐานความคุ้มครองทางสังคม โดยก าหนดระดับมาตรฐานขั้นต่ าของสวัสดิการ
แต่ละประเภทแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและชัดเจน เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกช่วงวัยต้องเจอ
สภาวะความยากจน กรณีประสบเหตุการณ์ที่ท าให้ต้องสูญเสียรายได้ เพ่ือเป็นหลักประกันในการด าเนินชีวิต
ทางสังคมได้ โดยการจัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนทุกคน บริการสังคม การประกันสังคม การช่วยเหลือทางสังคม การคุ้มครองอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการซึ่งครอบคลุมถึงการจัดโครงข่ายการคุ้มครองทางสังคม ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและคน
ยากจนให้สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานของภาครัฐได้อย่างมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทาง
สังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติต่าง ๆ เพ่ือปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมต่าง ๆ 
ในประเทศไทย 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (18) ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน 
  แผนย่อย 3.3 การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
 3.3.1 แนวทางการพัฒนา 
 3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพ่ือเอ้ืออ านวยให้ใช้มาตรการใหม่ ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการคลัง ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนจูงใจให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ    
การปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้
อย่างมีประสิทธิผล ก าหนดให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดท าการวิเคราะห์และประเมินความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศใน
ปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
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 แผนย่อย 3.5 การยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
 3.5.1 แนวทางการพัฒนา 
 1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้เอ้ือต่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของประชาชนทุกภาคส่วนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต
สร้างความรู้ความเข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตรการศึกษาและ/หรือการจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ              

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

    ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์     
สรุปได้ ดังนี ้

          1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้
คนไทยเป็น คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ           
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสัง คม รวมทั้ง           
การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคม  

        2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
ทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากการเข้าถึง
บริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม 

       3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน                 
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้ง
ระบบ เพ่ือรักษาเสถียรภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุน
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มนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้ งทุนมนุษย์ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการ  

       4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
มุ่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ า และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

       5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถ
รับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

       6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการภาครัฐ มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ 

       7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้น
การพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการ
บริการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเชื่อมโยง
การเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีได้มาตรฐาน 

       8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุน วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ฯทั้งด้านบุคลากร วิจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาในมิติต่าง ๆ 

       9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและ
ข้อจ ากัดของพ้ืนที่รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้
เข้มแข็ง โดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความ
เจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
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       10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  ก าหนด
ยุทธศาสตร์  การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี 
ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ  ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และระดับอนุภูมิภาค  

4. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 หลักการ 
 1.ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 2.บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
พ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนตามนโยบายประชารัฐ 

 ระดับก่อนอนุบาล 
            เน้นประสานงานกับส่วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ทั้งด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 ระดับอนุบาล 
            เน้นสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ   
ด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมิน
ตนเอง 

 ระดับประถมศึกษา 
             มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่แตกต่างกันตามศักยภาพ ดังนี้ 

1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
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3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์

จริงหรือสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับครู       
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 

5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ระดับมัธยมศึกษา 
            มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี 
งานท า 

 ระดับอาชีวศึกษา 
มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาค 
หรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 
2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
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2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และ การบริหาร

จัดการ 
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่อง ข้อ

กฎหมาย ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตาม

ความต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
6. ใช้กลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่วมกับ หน่วยจัด

การศึกษา 
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ………. โดยปรับปรุงสาระส าคัญ ให้

เอ้ือต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล / ข้อเท็จจริง  

ที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสาร อธิบาย   
ท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 

9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มีองค์
ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน 

10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function) งานในเชิง
ยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ กระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นอกเหนือจากที่ก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการใน
ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้
การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเช่นกัน 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ภาค 3 
                ภาคการศึกษา 3 ประกอบด้วย กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี 

                วิสัยทัศน์ : ภาคสามบุรีสร้างคนดี มีงานท า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน         
และรองรับการพัฒนาประเทศ 
 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์ 
 1. ประชากรวัยเรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม และ
ทั่วถึง  
 2. ประชากร มีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของตลาดแรงงาน  
 3. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 4. หน่วยงานการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุก               
ภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ 
 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจ
ฐานราก ตลาดแรงงาน และประเทศ 
 3. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ.2564 

 วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี 
          “เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก” 
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 พันธกิจ 
 1. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง  
 2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต  
 3. เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ในพ้ืนที่ตอนในและพ้ืนที่ชายแดน  
 4. สนับสนุนการจัดท่าแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม  
 5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว ปลอดภัย  
 6. จัดตั้งการรวมกลุ่มการเกษตร พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร 
เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการบริโภคและส่งออก  
 7. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 8. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ิมช่องทางการค้า
ภายใน การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ 

 เป้าประสงค์รวม 
 1. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด่ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 2. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนและธุรกิจร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม  
 3. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย  
 4. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความปลอดภัย  
 5. จังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย  

และมีสุขภาวะที่ด ี
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนา การลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
และการค้าชายแดน 
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จากการวิเคราะห์สภาพแวดล  อมด านการศึกษาของจังหว ัด ซึ่งม ีป ัจจ ัยต  างๆ  ที่ส  งผลต  อการพ ัฒนา 
ค ุณภาพการศ ึกษาของน ักเร ียน น ักศ ึกษา และประชาชน ในพ  ้นที่ และเพ    อเป  นการยกระด ับค ุณภาพช ีว ิต     
ของประชาชนในจ ังหว ัดให  ม ีศ ักยภาพ ม ีภ  ม ิคุ  มก ันพร  อมเผช ิญป ัญหา จ ังหว ัดกาญจนบ ุรี จ ึงได  กำหนด
ว ิส ัยท ัศน ์พ ันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และจุดเน น การพ ัฒนาการศกึษาของจังหว ัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
 

วิ สัยทัศน์ (Vision) 
 
 
 
 
 
 

พันธก จ (Mission) 

 
 
 
“สร้างคนดี มิีคุณภาพ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมิีความสุข 
บนพื้นฐานความพอเพียงอยิ่างยั่งยืนและมิั่นคง”

1. เสริมสร างคุณภาพชีวิตที่ดีให แก  น ักเรียน นักศ ึกษา และประชาชน อย  ร วมก ันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ได อย างม ีความสุข และมคีวามภาคภ มิใจในความเป็นชาติไทย 

2. ส งเสริมและพ ัฒนาผ   เรียนให มีค ุณธรรม จริยธรรม มีค ุณลักษณะอ ันพ ึงประสงค์ตามหลักส ตร           
และค  านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยน อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง      
ส  การปฏ ิบัติ 

3. จัดการศึกษาให กับนักเรียน นักศ ึกษา และประชาชนอย างท ั่วถึง และม ีคุณภาพ 
4. สร างเคร อข ายและพ ัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์รวม (Goal) 
1. ประชากรม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม อย   ร  วมก ันในส ังคมพห ุว ัฒนธรรมได  อย  างม ีความส ุข 

ตามหล ักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียง และม ีความภาคภ มิใจในความเป็นชาติไทย 
2. ประชากรม ีท ักษะอาช ีพ ม ีงานทำสอดคล  องก ับบร ิบทและความต  องการพ ัฒนาเขตเศรษฐก ิจพ ิเศษ

ของจังหว ัดและพ  ้นที่ชายแดน 
3.  ประชากรได รับโอกาสทางการศึกษาอย างทั่วถึงและมีค ุณภาพ 
4. คร และบุคลากรทางการศึกษา มีค ุณภาพ และม ีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบ ัต ิงานได  อย  าง           

มีประสิทธิภาพ 
5. หน วยงานทางการศึกษาท ุกแห ง ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล และบ  รณาการ    

การทำงานร วมก ันได อย างมีประสิทธิภา 

ประเด็นยุทธศาสตริ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. จัดการศึกษาเพ ่อความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ ้นที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พ ัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ  ่อเพ ิ่มศ ักยภาพในการแข  งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศ ักยภาพผ  เรียนและสร างสังคมแห  งการเรียนร  ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร างค ุณภาพชีว ิตที่เป็นมิตรต  อส งแวดล อม เช ่อมโยง “Thailand 4.0” 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พ ัฒนาประส ิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศ ึกษาแบบบ รณาการในเขตเศรษฐกิจพ ิเศษและพ  ้นที่ชายแดน 
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ตัวช้ีวัดิ/ิค่าเป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ิ1.ิจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงิสงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีิ2563 

1.ร อยละของสถานศึกษาขั้นพ ้นฐานที่จัดกิจกรรมส งเสริมการเรียนร  ที่สะท อนความรักและการ    
ธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติและการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพ่ิมข้ึน 

85 

2.ร อยละของผ  เข าร วมกิจกรรมที่ส งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย  ร วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและมีความภาคภาคภ มิใจในความเป็นชาติไทย                  

95 

3.ร อยละของผ  เรียนที่เข าร วมกิจกรรมการส งเสริมการมีพฤติกรรม/ลักษณะนิสัยและวัฒนธรรม
การท างานที่พึงประสงค์ให เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญ ของคนในสังคมไทย 

90 

4.ร อยละของนักเรียนก อนวัยเสี่ยง ระดับ ชั้น ป.1-6 ได รับการเสริมสร างภ มิคุ มกันยาเสพติด 100 
5.ร อยละของสถานศึกษาในทุกระดับการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน มีการป้องกันและแก ไขปัญหายาเสพติด              100 
6. ร อยละของผ  เรียนที่ได รับการพัฒนาให มีทักษะชีวิต และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

100 

แนวทางการด าเน นงาน 
 1. สร างจิตส านึกให ผ  เรียนมีความจงรักภักดีและธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  ได แก   ชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
 2. ปล กฝังและเสริมสร างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี  สมานฉันท์  และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 3. ให ความร   ความเข าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม  และส านึกในความเป็นไทย 
 4. ให ความร  ด านการป้องกันและแก ไขปัญหายาเสพติด  และปัญหาอ ่นๆ ทางสังคม 
 5. เสริมสร างความเข มแข งของสถาบันครอบครัวและชุมชนผ านสถาบันการศึกษาและระบบ
การศึกษา 
              6. ส งเสริมการปล กฝัง  บ มเพาะ  และกล อมเกลาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์  (พ่ึงพาตนเอง  
ซ ่อสัตย์               มีวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรม)  ของครอบครัวในการเลี้ยงด บุตรหลาน  โดยใช กิจกรรมที่
เป็นวิถีชีวิตประจ าวัน 
 7. จัดกิจกรรมหล อหลอมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ให เป็นคุณลักษณะที่
ส าคัญของคนในสังคมไทย อาทิ การตรงต อเวลา การเคารพความคิดเห นที่แตกต าง การท างานเป็นกลุ มคณะ 

                            8. ส งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 ยุทธศาสตร์ที่ิ2ิิผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีิ2563 

1.ร อยละของสถานศึกษามีหลักส ตรพัฒนาทักษะอาชีพเพ ่อการมีงานท าสอดคล องกับบริบทและ
ความต องการพัฒนาของพ ้นที่ชายแดน 

95 

2.ร อยละของผ  ผ านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความร  ไปประกอบ
อาชีพหร อพัฒนางาน 

75 

3.จ านวนหน วยงานภายนอกที่เข ามามีส วนร วมในการฝึกอาชีพ/การพัฒนา ทักษะอาชีพระยะสั้น 75 
4. ร อยละของงานวิจัยและพัฒนาเพ ่อสร างองค์ความร  และนวัตกรรมที่สร างผลผลิตและ
ม ลค าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

75 

แนวทางการด าเน นงาน  
     1. ปรับปรุงหลักส ตรให สอดคล องกับพ ้นที่และความต องการพัฒนาของพ ้นที่ชายแดน  เพ ่อให 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมีทักษะอาชีพและมีงานท า 
     2. พัฒนาทักษะการเป็นผ  ประกอบการ 
     3. สร างความร วมม อในการพัฒนาทักษะอาชีพกับหน วยงานภายนอก 
     4. ส งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ ่อสร างองค์ความร  และนวัตกรรม ที่สร างผลผลิตและม ลค าเพ่ิม 

ทางเศรษฐกิจ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ิ3ิ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีิ2563 

1. อัตราการอ านไม ออกเขียนไม ได ของนักเรียนการศึกษาขั้นพ ้นฐานในจังหวัดชายแดนลดลง 3.5 
2. ร อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน   ที่เข าร วมกิจกรรมการศึกษาและการเรียนร   95 
3. ร อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ ้นฐานที่มีน้ าหนักและส วนส งตามเกณฑ์มาตรฐาน 85 
4.ร อยละของนักเรียนในระบบต อประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 100 
5.ร อยละของคะแนนเฉลี่ย O-Net, N-Net  และ V-Net เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ านมา 3 
6. ร อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน    ที่ได รับบริการทางการศึกษา 95 
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แนวทางการด าเน นงาน                 
 1. พัฒนา ส งเสริม สนับสนุนการเรียนร  ภาษาไทย ภาษาต างประเทศ และการใช ภาษาแม ของ
ผ  เรียน   
 2. ส งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนร  ส าหรับผ  เรียนทุกคน ทุกระดับและประเภท
การศึกษา 
 3. ส งเสริมการสร างสังคมแห งการเรียนร  ในชุมชน  ผ านการพัฒนาแหล งเรียนร  ที่มีมาตรฐาน           
และหลากหลาย  อาทิ  พิพิธภัณฑ์  ห องสมุด  แหล งเรียนร  ชุมชน ฯลฯ  สอดคล องกับความสนใจและวิถีชีวิต
ของผ  รับบริการแต ละกลุ มเป้าหมาย  และสามารถให บริการได อย างทั่วถึง 
 4. ส งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนร  ส าหรับผ  เรียนทุกคนทุกระดับ และประเภท
การศึกษา 
 5. ให ความร  และเสริมสร างการมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 6. สร างโอกาสการเข าถึงบริการทางการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 7. ส งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษา  การให บริการทางการศึกษา  ส าหรับผ  เรียนทุกคนทุก
ระดับ  และประเภทการศึกษา 
 8. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและจัดให มีการศึกษาทางไกลผ านดาวเทียม และการศึกษาทางไกล
ระบบต าง ๆ อาทิ  DLIT,  DLTV,  ETV 
 9. พัฒนาส ่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผ  เรียนทุกวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ิ4ิ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”     

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีิ2563 

1.ร อยละของผ  เรียนที่เข าร วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 85 
2. ร อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงพัฒนา  การจัดกิจกรรมการเรียนร  และส ่อการเรียนร  
ส าหรับการเสร างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล อม 

85 

 
แนวทางการด าเน นงาน 

 1.ส งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการสร างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
 2.ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนร  และส ่อการเรียนร  ส าหรับการสร างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล อม 
 3.พัฒนาองค์ความร   งานวิจัยด านการสร างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ิ5ิ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีิ2563 

1.ร อยละของสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 10 
2. ร อยละของสถานศึกษาที่มีเคร อข ายในการส งเสริมการจัดการศึกษา 85 
3.ร อยละของสถานศึกษาที่ต องการความช วยเหล อและพัฒนาเป็นพิเศษอย างเร งด วน ในพ ้นที่
ชายแดน   ที่ได รับการพัฒนาให มีคุณภาพ 

100 

แนวทางการด าเน นงาน 
 1. เร งพัฒนาสถานศึกษาให มีมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีทัดเทียมหร อใกล เคียงกัน 
 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของหน วยงานทางการศึกษาและ      
สถานศึกษาให เป็นระบบครบวงจร 
 3. พัฒนาระบบการบริการและการจัดการคร และบุคลากรทางการศึกษาในพ ้นที่ให มีจ านวนและ          
ศักยภาพเพียงพอ 
 4. จัดตั้งกลุ มโรงเรียนที่จัดการศึกษาโรงเรียนจังหวัดชายแดน ให เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ 
 5. ปรับปรุงเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ วิทยาฐานะ การด าเนินการด านครุภัณฑ์และอาคาร
ประกอบให สอดคล องกับพ ้นที่ 
 6. ก าหนดมาตรการและแรงจ งใจให ทุกภาคส วนมีส วนร วมทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศิึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐก จพิ เศษและพิื้นที่ชายแดน 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ปีิ2563 

1.ร อยละของของหน วยงานทางการศึกษาภายในจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข ามามีส วนร วมในการจัด
การศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ ้นที่ชายแดน 

100 

2.ร อยละของสถานศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ ้นที่ชายแดนทีม่ีเคร อข ายในการส งเสริม  
การจัดการศึกษา 

85 

3. ร อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ได รับบริการทางการศึกษา 90 
4.ร อยละของผ  ผ านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถน าความร  ไปประกอบ
อาชีพหร อพัฒนางาน ที่สอดคล องกับความต องการของเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ ้นที่ชายแดน 

80 
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แนวทางการด าเน นงาน 
 1. เร งบ รณาการการมีส วนร วมในการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ ้นที่ชายแดนพัฒนา
สถานศึกษาให มีความพร อมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคตอันใกล  
 2. จัดท าฐานข อม ลความต องการทางด านแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพ ่อน าวิเคราะห์ศักยภาพ
และวางแผนแผนพัฒนาการศึกษาพ ้นที่ชายแดนได อย างมีประสิทธิภาพ 
 3. สร างระบบการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาพ ้นที่
ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีที่มีประสิทธิภาพ 

จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีิประจ าปีงบประมาณิพ.ศ.2563 

 ระดับก่อนอนุบาล 
            เน นประสานงานกับส วนราชการและชุมชนในการเตรียมความพร อมผ  เรียน ทั้งด านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนร  ที่เช ่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 ระดับอนุบาล 
            เน นสร างความร วมม อกับผ  ปกครองและชุมชน เพ ่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่ส าคัญด าน
ต าง ๆ เช น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการร  จักและประเมินตนเอง 

 ระดับประถมศึกษา 
             มุ งค านึงถึงพหุปัญญาของผ  เรียนรายบุคคลที่แตกต างกันตามศักยภาพ ดังนี้ 

1. ปล กฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถ กต อง โดยใช กระบวนการล กเส อและยุวกาชาด 
2. เรียนภาษาไทย เน นเพ ่อใช เป็นเคร ่องม อในการเรียนร  วิชาอ ่น 
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ ้นถิ่น (ภาษาแม ) เน นเพ ่อการส ่อสาร 
4. เรียนร  ด วยวิธีการ Active Learning เพ ่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนร   จากประสบการณ์

จริง  หร อสถานการณ์จ าลองผ านการลงม อปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร วมกันระหว างผ  เรียนกับคร  ด วย
การจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห นมากขึ้น 

5. สร างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ ่อการเรียนร   และใช ดิจิทัลเป็นเคร ่องม อการเรียนร   
6. จัดการเรียนการสอนเพ ่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
7. พัฒนาคร ให มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
8. จัดให มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เน นปรับสภาพแวดล อมทั้งภายในและภายนอก

บริเวณโรงเรียนให เอ ้อต อการสร างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ระดับมัธยมศึกษา 
            มุ งต อยอดระดับประถมศึกษา ด วยจุดเน น ดังนี้ 

1. จัดการเรียนร  ด วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิต ศาสตร์ (STEM)                     
และภาษาต างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

2. จัดการเรียนร  ที่หลากหลาย เพ ่อสร างทักษะพ ้นฐานที่เช ่อมโยงส  การสร างอาชีพและการมีงานท า 
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ระดับอาชีวศึกษา 
มุ งจัดการศึกษาเพ ่อการมีงานท าและสร างนวัตกรรมตามความต องการของพ ้นที่ชุมชน ภ มิภาค 
หร อประเทศ รวมทั้งการเป็นผ  ประกอบการเอง ด วยจุดเน น ดังนี้ 
1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให ผ  เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด าน 
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ ่อเพ่ิมทักษะส าหรับใช ในการประกอบอาชีพ 
3. เรียนร  การใช ดิจิทัล เพ ่อใช เป็นเคร ่องม อส าหรับในการสร างอาชีพ 
4. จัดตั้งศ นย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภ มิภาค 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
มุ งสร างโอกาสให ประชาชนผ  เรียนที่ส าเร จหลักส ตร สามารถมีงานท า ด วยจุดเน น ดังนี้ 
1. เรียนร  การใช ดิจิทัล เพ ่อใช เป็นเคร ่องม อส าหรับหาช องทางในการสร างอาชีพ 
2. จัดท าหลักส ตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผ  ที่เข าส  สังคมส งวัย 
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 
 
 
 

 

 
                   การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) มีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
                  1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า การประเมินผลส าเร็จและผลกระทบ        
ของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลการพัฒนาการศึกษาภาพรวม 
                   2. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
    3. จัดท าเครื่องมือติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร)  โดยการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             4. ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
กิจกรรมตามแผนฯ  รายงานผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการ (ภายในวันที่ 30 
กันยายน 2563) 
 5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ รวบรวมรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร) เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ภายในเดือนตุลาคม 
2563 
 6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร) ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสาธารณชนต่อไป  
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รายงานผลการด าเนินงานการแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

1. โครงการสร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
 
กิจกรรม 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกิจกรรมค่าย
เรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ และ“จิต
อาสา รักษ์บ้านรักษ์ถิ่น” 
2. “เช็คอินคนดี บอกสังคม” 
3.“เปิดบ้านการศึกษาพลเมืองตามรอย
พระยุคลบาท” 
 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกิจกรรม         
“การเรียนรู้ใต้รม่พระบารมีจักรีวงศ์”กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ “จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น” 
ด าเนินการโดย ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด
กาญจนบุรี เมื่อวันท่ี 20 - 21 สิงหาคม  2563     
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี         
(บ้านวังกะ) จังหวัดกาญจนบุร ี
2. กิจกรรม “เช็คอินคนดีบอกสังคม” เป็นกิจกรรม
เสรมิตามโครงการสร้างและส่งเสรมิความเป็น
พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดา้นการศึกษา     
สู่การปฏิบัติ โดยด าเนินการคดัเลอืกผู้เรียนซึ่งเป็น
คนดีของสังคม 4 ด้าน เป้าหมายคอืการคัดเลือก 
คนดีอ าเภอละ 4 คน ๆ ละ 1 ด้าน หรือตาม         
ความเหมาะสม จ านวน 52 คน  

1. ปัญหาสภาพภูมิอากาศ  
ในพื้นที่จัดกิจกรรม เป็นช่วง
ฤดูฝน มีฝนตกทั้งวัน ต้อง
เพิ่มความระมดัระวัง 
ในการจัดกิจกรรม        
บางกิจกรรมอาจต้องเลื่อน
การจัดที่กลางแจ้ง 
2. จากปัญหาการแพร่
ระบาดเชื้อไวรสัโควิด-19 
อาจท าให้ผู้เรยีนบางรายไม่
สามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้ 
เนื่องจากไมไ่ด้รับอนญุาต
จากผู้ปกครอง 

 

1. หน่วยงานต้นสังกัดควรแจ้ง
การจัดสรรและแนวทางการใช้
งบประมาณตั้งแตต่้น
ปีงบประมาณ 
2. ไม่ควรก าหนดกิจกรรมที่ต้อง
ให้ผู้เรียนมารวมตัวกันเป็น
จ านวนมาก กิจกรรมควรให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปรับไดต้ามสถานการณ ์
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หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

1. โครงการสร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
 
กิจกรรม 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกิจกรรมค่าย
เรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ และ“จิต
อาสา รักษ์บ้านรักษ์ถิ่น” 
2. “เช็คอินคนดี บอกสังคม” 
3.“เปิดบ้านการศึกษาพลเมืองตามรอย
พระยุคลบาท” 
 

3. กิจกรรม “เปิดบา้นการศึกษาพลเมืองตามรอย
พระยุคลบาท”  โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
และส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดี จ านวน 4 โรงเรียน 
เมื่อวันท่ี 21 – 22 กันยายน 2563 ณ ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 3 ดังนี ้
    3.1 โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทย
อนุเคราะห์) สังกัดส านักงานเทศบาลเมือง
กาญจนบุรี  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดกาญจนบรุี (ด้านที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง) 
     3.2 โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 (ด้านท่ี 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 
– มีคุณธรรม) 
 

1. ปัญหาสภาพภูมิอากาศ  
ในพื้นที่จัดกิจกรรม เป็นช่วง
ฤดูฝน มีฝนตกทั้งวัน ต้อง
เพิ่มความระมดัระวัง 
ในการจัดกิจกรรม        
บางกิจกรรมอาจต้องเลื่อน
การจัดที่กลางแจ้ง 
2. จากปัญหาการแพร่
ระบาดเชื้อไวรสัโควิด-19 
อาจท าให้ผู้เรยีนบางรายไม่
สามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้ 
เนื่องจากไมไ่ด้รับอนญุาต
จากผู้ปกครอง 

 

1. หน่วยงานต้นสังกัดควรแจ้ง
การจัดสรรและแนวทางการใช้
งบประมาณตั้งแตต่้น
ปีงบประมาณ 
2. ไม่ควรก าหนดกิจกรรมที่ต้อง
ให้ผู้เรียนมารวมตัวกันเป็น
จ านวนมาก กิจกรรมควรให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปรับไดต้ามสถานการณ ์
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หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

1. โครงการสร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
 
กิจกรรม 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกิจกรรมค่าย
เรียนรู้ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ และ“จิต
อาสา รักษ์บ้านรักษ์ถิ่น” 
2. “เช็คอินคนดี บอกสังคม” 
3.“เปิดบ้านการศึกษาพลเมืองตามรอย
พระยุคลบาท” 
 

    3.3 โรงเรียนบ้านห้วยกบ สังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
(ด้านท่ี 3 มีงานท า – มีอาชีพ) 
     3.4 โรงเรียนวัดท่าเรือ “อุตสาหะวิทยาคาร” 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 (ด้านที่ 4 เป็นพลเมืองที่ดี) 
 

1. ปัญหาสภาพภูมิอากาศ  
ในพื้นที่จัดกิจกรรม เป็นช่วง
ฤดูฝน มีฝนตกทั้งวัน ต้อง
เพิ่มความระมดัระวัง 
ในการจัดกิจกรรม        
บางกิจกรรมอาจต้องเลื่อน
การจัดที่กลางแจ้ง 
2. จากปัญหาการแพร่
ระบาดเชื้อไวรสัโควิด-19 
อาจท าให้ผู้เรยีนบางรายไม่
สามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้ 
เนื่องจากไมไ่ด้รับอนญุาต
จากผู้ปกครอง 

 

1. หน่วยงานต้นสังกัดควรแจ้ง
การจัดสรรและแนวทางการใช้
งบประมาณตั้งแตต่้น
ปีงบประมาณ 
2. ไม่ควรก าหนดกิจกรรมที่ต้อง
ให้ผู้เรียนมารวมตัวกันเป็น
จ านวนมาก กิจกรรมควรให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ปรับไดต้ามสถานการณ ์
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หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและปอ้งกัน
ยาเสพติด 
 
กิจกรรม 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานป้องกัน
ยาเสพตดิเชิงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 

ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติดเชิงพื้นที่ 
หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2563 
เมื่อวันท่ี 24 - 25 กันยายน 2563 ณ ออโรร่า        
รีสอร์ท อ าเภอเมืองกาญจนบรุี จังหวัดกาญจนบรุ ี
 

มีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดท า
ให้การด าเนินการไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ การเกิดโรคระบาด
ร้ายแรง โควดิ -19 

มีแผนการด าเนินการรองรับ
หลายรูปแบบตามสถานการณ ์
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หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

3. โครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน ์
 
กิจกรรม 
1. ขออนุมัติโครงการ/เสนอค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
2. ด าเนินกิจกรรม ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน/์สรุปผลการด าเนินงาน 

กิจกรรม ศธ.จติอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ได้
ด าเนินการเมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรยีน     
ถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม และวัดเทวสังฆาราม
อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพือ่เป็นการส่งเสรมิ
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผดิชอบ         
ความซื่อสัตย์ สุจริต และความจงรักภักดตี่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมคีวามประพฤติที่
เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีค่านิยม
ที่ถูกต้อง  

- ควรจัดให้มโีครงการในลักษณะนี้
อีก เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน    
ได้เรียนรูไ้ดด้้วยตนเอง มีทักษะ
ชีวิต มีลักษณะนสิัยเป็นผูม้ี
ระเบียบวินยั มีความอดทนอด
กลั้น เสียสละ มีน้ าใจ มเีมตตา      
มีความเป็นผู้น าผูต้ามทีด่ี        
มีความสามัคครีักใคร่ปรองดอง 
รู้จักการเสียสละ และบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม          
รู้คุณคา่ในศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 
รวมทั้งรู้จักการน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 
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หน่วยงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : เสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

4. โครงการพระราชด าริสถานศึกษา
ตามรอยพระยุคลบาท 
 
กิจกรรม 
1. ฐานการเรียนรู้การปลูกผักไรด้นิ  
ปลอดสารพิษ 
2. นิทรรศการเทดิพระเกียรติ 2 
รัชกาลพระมิ่งขวัญทวยราษฎร ์
3. ศูนย์การเรยีนรู้การผลิตอาหารสัตว์
น้ า 
4. การหารายไดร้ะหว่างเรียน 

  1.นักเรียน นักศึกษามีองค์ความรู้ในการผลิตและ
พัฒนาอาหารสตัว์น้ าท่ีลดต้นทุน มีคุณภาพ 
  2. มีการศึกษา พัฒนางานวิจัย ต่อยอดการผลติ
อาหารสตัว์น้ าท่ีสามารถสร้างอาชีพ และสร้าง
รายได ้
  3. นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้รับความรู้
เรื่องราวของพระราชกรณียกจิแหง่ในหลวงรัชกาล 
ที่ 9 และรัชกาลที่ 10 
  4. นักเรียน นักศึกษามีองค์ความรู้ในการผลิตผัก
ไร้ดินปลอดสารพิษ ลดต้นทุน มีคณุภาพ 
  5. นักเรียน นักศึกษาสามารถสรา้งอาชีพ และมี
สร้างรายได ้
 

เนื่องด้วยสถานการณ์     
การระบาดของไวรสัโคโรน่า 
ส่งผลให้การเปดิภาคเรียน
ล่าช้า และการด าเนิน
กิจกรรมล่าช้ากว่าก าหนด 
และจ านวนบุคลากรมีน้อย
ท าให้การดูแลนักเรียน
ระหว่างด าเนินกิจกรมไม่
เพียงพอ 

เพิ่มบุคลกรประจ างานแตล่ะงาน
เพื่อความรวดเร็วในการด าเนิน
กิจกรรมและเบิกจ่าย
งบประมาณ 
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หน่วยงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : เสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

5. โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือพัฒนา
ชนบท (อศ.กช.) 
 
กิจกรรม 
1. ฐานการเรียนรู้ประจ าแผนกวิชา 
2. การจัดการเรียนการสอนตาม
รายวิชา 
3. การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที ่

1. นักเรียน นักศึกษามีองค์ความรูใ้นการเกษตร 
2. นักเรียน ท่ีเข้าร่วมโครงการจบการศึกษา       
ตามหลักสูตร ปวช. 
 

เนื่องด้วยสถานการณ์     
การระบาดของไวรสัโคโรน่า 
ส่งผลให้การเปดิภาคเรียน
ล่าช้า และการด าเนิน
กิจกรรมล่าช้ากว่าก าหนด 
และจ านวนบุคลากรมีน้อย
ท าให้การดูแลนักเรียน
ระหวา่งด าเนินกิจกรรม     
ไม่เพียงพอ 

เพิ่มบุคลกรประจ างานแตล่ะงาน
เพื่อความรวดเร็วในการด าเนิน
กิจกรรมและเบิกจ่าย
งบประมาณ 
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หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ   
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
 
กิจกรรม 
งานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณไ์ฟฟ้า
ภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี (Internet 
of Things) 
 

พัฒนาผู้เรียนจ านวน 20 คน ของผู้ที่จะส าเรจ็
การศึกษา ช้ัน ปวส.2 ผู้เรยีนสามารถน าความรู ้
และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดเสริมทักษะอาชีพต่าง ๆ 
 

- - 
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หน่วยงาน : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

7. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 
กิจกรรม 
จัดเวทีชาวบ้าน อบรมให้ความรู้        
ฝึกปฏิบัติ จดัการประชุม ศึกษาดูงาน 
ถอดบทเรียน 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ได้รับความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญา แนวคิด เศรษฐกิจ
พอเพียง และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
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หน่วยงาน : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.จังหวัดกาญจนบุรี) (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

8. โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชมุชน 
 
กิจกรรม 
จัดเวทีชาวบ้าน อบรมให้ความรู้        
ฝึกปฏิบัติ จดัการประชุม ศึกษาดูงาน 
ถอดบทเรียน 

ประชาชน ได้รบัความรู้ เกิดความเข้าใจและเห็น
ความส าคญัจากการเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชน 
เพื่อเสรมิสร้างอุดมการณร์ักชาติ ศาสนา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริยต์่อไป ตลอดจน   
การน าความรู้ด้านดิจิทัลมาประยกุต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่า 
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หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ”  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

9. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 
 
กิจกรรม 
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชนโดยใช้หลักสตูรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝึกอบรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ประชาชนตามพื้นที่ชายแดน
และประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน 325 
คน) สามารถน าความรู้และมีจิตส านึกสร้าง      
ความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม  
 

- - 
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หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนทีช่ายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

10. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

 
กิจกรรม 
จัดกระบวนการเรียนรูต้ามหลักปรชัญา
เศษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการ
เรียนรูรู้ปแบบตา่ง ๆ ให้กับประชาชน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ประชาชนตามพื้นที่ชายแดน
และประชาชนท่ัวไป เข้าร่วมกจิกรรมจ านวน      
325 คน) มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข มีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิต มีความ
ปลอดภัยในชีวิต รวมทั้งสามารถใช้เวลาว่าง       
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 

- - 
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โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
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โครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศ.กช.) 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
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โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 
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โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 
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รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            103 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  
 

รายงานผลการด าเนินงานการแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม
เพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกบั
อาชีวศึกษาและอุดมศกึษา 
 
กิจกรรม 
1. การสร้างการรับรู้อาชีพร่วมกันใน
จังหวัดกาญจนบรุ ี
2. จัดท าร่างแนวทาง/รูปแบบหลกัสูตร
เชื่อมโยง 1 อาชีพในจังหวัดกาญจนบุรี 
3. ขับเคลื่อนรูปแบบ/แนวทางการใช้
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ เพื่ออาชีพ
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 

จังหวัดกาญจนบรุีมีหลักสตูรต่อเนือ่งเชื่อมโยง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา       
ตามบริบท ของจังหวัดกาญจนบุร ีได้แก่ หลักสูตร
ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบรุี และในปี
การศึกษา 2564 สถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด
กาญจนบุรีจดัการศึกษาตามรูปแบบ แนวทาง
หลักสตูรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท
ของจังหวัดกาญจนบุรี มีโอกาสสมคัรเข้าร่วม
ทดลองใช้หลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบรุี  
 

 การจัดกิจกรรมมีเวลาน้อย
เนื่องจากสถานการณ์โควดิ 
19 ท าให้โครงการจัดซ้ าซ้อน 

- 
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หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 25632 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

2. โครงการการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษาอย่างสร้างสรรค์และ
ยั่งยืน (ชื่อเดิม : หลักสูตรเชิงพ้ืนที่
ส าหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนา
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
โรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเปน็
ฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  
 
กิจกรรม 
1. ศึกษาสภาพความต้องการและข้อมูล
พื้นฐาน 
2. การยกร่างหลักสูตรเชิงพื้นที่พัฒนาน
วัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการ
บริหารจดัการโรงเรียนท้ังระบบ โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบรุ ี
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หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

3. น าหลักสูตรเชิงพื้นที่พัฒนานวัตกรสู่
การพัฒนานวัตกรรมด้านการบรหิาร
จัดการโรงเรยีนทั้งระบบ โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน จังหวัดกาญจนบรุ ี
4. สรุปผลและประเมินผลการใช้
นวัตกรรมและงานวิจยั 
 
 
 

1. โรงเรียนมคีวามต้องการพัฒนาด้านองค์ความรู้
ของคณะครูในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเน้น   
การด าเนินงานอย่างโปร่งใส 
2. ยกร่างหลักสตูรเชิงพื้นที่พัฒนานวัตกรสู่การ
พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจดัการโรงเรียนทั้ง
ระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบรุี 
มหาวิทยาลยัราชภฎักาญจนบรุี เมื่อวันที่               
1 มิถุนายน พ.ศ.2563 พบว่า หลักสูตรควรใช้อบรม
รายโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องตามบริบทโรงเรียนท่ี
แตกต่างกัน 
 

สถานการณ์โรคระบาดโควิด
ส่งผลต่อการขับเคลื่อน
โครงการ ส่งผลให้บาง
โรงเรียนไมส่ามารถ
ปฏิบัติงานได้ทันตามปฏิทิน
ที่ก าหนดไว้  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีอนุมตัิงบประมาณ
เพิ่มเตมิเพื่อให้การด าเนินการ
บรรลตุามวตัถุประสงค ์
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หน่วยงาน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

3. โครงการพัฒนาเพ่ือสร้างทักษะ
พ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ
และการมีงานท า 
 
กิจกรรม 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงงานเพื่อ
เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงาน
ท า 
2 นิเทศ ติดตามการพัฒนาทักษะการ
สอนโครงการเพื่อเชื่อมโยงสู่การสร้าง
อาชีพและการมีงานท า 
3. ประเมินโครงงานเพื่อค้นหารูปแบบ
โครงงานการสร้างอาชีพและการมงีาน
ท าท่ีเหมาะสมกับบริบทพ้ืนท่ี 

ครูผูส้อนทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 79(1)
โรงเรียนละ 1 คน ได้รับการพัฒนาทักษะการสอน
โครงงานเพื่อเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมี
งานท า และ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มีรูปแบบ
โครงงานการสร้างอาชีพและการมงีานท า 3 
โครงงาน 
 
 

การนิเทศ ติดตาม ไม่เป็นไป
ตามแผนการด าเนินงาน 
เนื่องจากระยะเวลาในการ
ติดตามน้อย   

การนิเทศ ติดตาม แบบออนไลน ์
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หน่วยงาน : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

4. โครงการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 
กิจกรรม 
1 จัดท าคู่มือ/แนวทางการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติใน
ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษา 
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการ
จัดค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอนและสรา้ง
เจตคติทีด่ีในการเรียนภาษาอังกฤษ 

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด ใช้เทคนิค
กระบวนการสอนที่หลากหลาย มคีู่มือและแนว
ทางการสอนครอบคลุมตัวช้ีวัด สามารถจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษได้ครบ ท้ัง 4 ด้าน โดยได้รับ
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน     
ครบ 91  โรงเรียน 91 คน 
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่เขา้ร่วมอบรม           
มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 

การแพร่ระบาดโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
การจัดกิจกรรมเป็นไปได้
ล่าช้ากว่าก าหนดท าให้คูม่ือ
และแนวทางการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษสู่การปฏิบตัิ  
ในห้องเรียนระดับมัธยม 
ศึกษาไมส่ามารถน าไปใช้ได้
ทันในการเปิดภาคเรยีนที่ 
1/2563 ตามก าหนด และ
การจัดกิจกรรมอบรม
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ ต้อง
ด าเนินการตามข้อจ ากดัเรื่อง
การเว้นระยะห่าง ไม่สะดวก
ในการจัดกิจกรรมเท่าที่ควร   

แก้ไขไปตามนโยบายและ
มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดโรคติเช้ือท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 
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หน่วยงาน : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอด    
ช่วงชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั 
 
กิจกรรม 
จัดเวทีชาวบ้าน อบรมให้ความรู้        
ฝึกปฏิบัติ จดัการประชุม ศึกษาดูงาน 
ถอดบทเรียน 
 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ       
ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้น สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
 

- - 
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หน่วยงาน : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)  (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง     
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติร  
กับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอด    
ช่วงชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

6. โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือ  
การสื่อสารด้านอาชีพ 
 
กิจกรรม 
ด าเนินการจัดอบรมประชาชนในพื้นที่ 
ตามโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อ      
การสื่อสารดา้นอาชีพ 
 

1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ได้รับ
ความรู้ความจากการเข้าร่วมโครงการ 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีผ่่านการอบรมตาม
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดา้นอาชีพ
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยกุต์ใช้              
ในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
โดยการประกอบอาชีพจ าหน่ายสนิค้าและบริการ
ผ่านระบบออนไลน ์
 
 

- - 
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  หน่วยงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอด    
ช่วงชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

7. โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ 
 
กิจกรรม 
งาน 10 ฐาน ดังนี้ 
1. ฐานงานช่างยนต์ 
2. ฐานงานช่างไฟฟ้า 
3. ฐานงานอิเล็กทรอนิกส ์
4. ฐานงานปูน 
5. ฐานงานไม้ 
6. ฐานงานตีเหล็ก 
7. ฐานงานตะไบ 
8. ฐานงานไฟฟ้า 
9. ฐานงานเขียนแบบ 
10.ฐานงานไฮดรอลิกนิวเมติก 

เด็กและประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล ชายแดน      
ชายขอบ เขตชนบท และเศรษฐกจิพิเศษที่มีฐานะ
ยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา 

หน่วยงานราชการให้ความ
ร่วมมือน้อยในการแนะแนว 
และการหาเด็กนักเรียนเข้า
เรียนในโครงการอาชีวะ
สร้างฝมีือ 

ประชุมสร้างความเขา้ใจท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด
กาญจนบุร ี
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หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (อบจ.กาญจนบุรี) 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
การพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

8. โครงการแข่งขันทักษะทางด้านการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษห้องเรียนต้นแบบ
เป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 
Kanpao English Room 
 
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 รอบคัดเลือก 
1. การแข่งขันต่อค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ (Crossword) 
2. การแข่งขันร้องเพลงสากล (Singing 
Contest) 
กิจกรรมที่ 2 
1. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
2. การแข่งขันสะกดค าศัพท์ (Spelling 
Bee) 
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หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (อบจ.กาญจนบุรี) (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
การพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

3. การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) 
4. การแข่งขันมัคคุเทศก์น้อย (Youth 
guide) 
5. การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
(Crossword) 
6. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ 
(Skit Competition) 
7. การแข่งขันร้องเพลงสากล (Singing 
Contest) 
 

1. จากการด าเนินงานโครงการแขง่ขันทักษะ
ทางด้านการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษห้องเรียนต้นแบบ
เป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Kanpao English 
Room  โดยการจัดการแข่งขันภาษาอังกฤษ 
จ านวน 7 ประเภท (ผู้เขา้ร่วมการแข่งขัน จ านวน 
900 คน)ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการฟัง 
การอ่าน การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งกล้าแสดงออก และมีประสบการณส์ าหรับ
ต่อยอดไปในเวทีที่สูงข้ึนต่อไป 
2. จากการด าเนินงานส่งผลให้นักเรียนท่ีเข้าร่วม
การแข่งขันมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนภาษาอังกฤษสูงข้ึน รวมทั้งมีประสบการณ์
และสามารถพัฒนาตนเองไปในเวทีท่ีสูงขึ้นได้          
อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 90 
 

- - 
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หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง     
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติร  
กับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอด    
ช่วงชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ 
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : ส่งเสรมิการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

9. โครงการบูรณาการการจัดการ
เรียนรู้ด้านมัคคุเทศก์และการน าเท่ียว 
 
กิจกรรม 
โครงการบรูณาการการจัดการเรยีนรู้
ด้านมัคคุเทศก์และการน าเที่ยว 

นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้ และมีทักษะใน
การปฏิบัติงานด้านการน าเที่ยวและการเป็น
มัคคุเทศก์ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่เส้นทางสาย
อาชีพ มีเจตคติที่ดตี่องานในสายวชิาชีพ และมี
ความพึงพอใจต่องานบริการ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทั้งสิ้น จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

- - 
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หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

10. โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในพื้นที่บริการ 
 
กิจกรรม 
การยกระดับคณุภาพการศึกษาในพื้นที่
บริการ 

1. ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนและภาค
ประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด าเนิน
โครงการยกระดับการศึกษาในพื้นที่ จ านวน 4 
เครือข่าย 
2. ครู/บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนท่ีที่เข้าร่วม
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ จ านวน 425 
คน 
3. โรงเรียนที่มหาวิทยาลยัเข้าด าเนินโครงการ
พัฒนาจาการวางแผนพัฒนาเชิง 307 โรงเรียน 

4. นักศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมี
ทัศนคติที่ดี ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 
มีงานท ามีอาชีพและเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
ด้วยคุณลักษณะคนไทยตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา 4 ประการ 

เนื่องด้วยสถานการณ     
การแพรระบาดของไวรสั   
โคโรนา่ หรือโควดิ-19        
สงผลให้การด าเนินการ      
ไมตรงตามแผนการ
ด าเนินงานท่ีตั้งไว สงผลตอ  
กิจกรรมการนิเทศ/การ
ติดตามการน าความรไูปใช
ประโยชน : การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษายกระดับคณุภาพ
ครูสกูารจัดการเรยีนรโูคดดิ้ง  
ไมบ่รรลเุป้าหมาย    

ผู้รับผิดชอบโครงการรวมกัน
วางแผนกับศึกษานิเทศกเพื่อหา
แนวทางนิเทศ/ติดตามการน า 
ความรูไปใช้ประโยชน :         
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษายกระดับคณุภาพ
ครูสกูารจัดการเรยีนรู โคดดิ้ง 
โดยได้แนวทางการนิเทศ     
ออนไลน และให้ผูส้อนส่งคลิป
การจัดการเรยีนสอนเพื่อลด
ความเสีย่งจาก การแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 
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หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
กับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอด    
ช่วงชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

11. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (p3) 
  
กิจกรรม 
การอบรมการพัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ให้กับ
นักศึกษาครู (ช้ันปีท่ี 4 , 5) 

นักศึกษาครูชั้นปีท่ี 4-5 คณะครุศาสตรม์ี
ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑม์าตรฐาน
ระดับ B1 จ านวน 73 คน จากจ านวนเป้าหมาย
ผลผลติของโครงการ 500 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.60 และตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ B1 จ านวน 
73 คน จากจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมและ
ทดสอบ จ านวน 517 คน คิดเป็นร้อยละ 14.12 
และมโีอกาสได้งานท าเพิ่มสูงขึ้น 
 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไวไ้ด้ท าให้
จ านวนกลุ่มเปา้หมายของ
นักศึกษาลดลง เนื่องจาก
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายเดิม
ส าเรจ็การศึกษาไปแล้ว 

 

เลื่อนก าหนดการจัดกจิกรรม 
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัด
กิจกรรมโดยเน้นการใช้งาน
ระบบออนไลน์ให้นักศึกษาได้
เรียนรูด้้วยตนเองมากขึ้น 
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หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

12. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (p3) 
(นกัศกึษาอืน่ ๆ  ที่ไม่ใชน่ักศกึษาครู) 
(p3) 
  
กิจกรรม 
พัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 21 (p3) (นักศึกษาอื่น ๆ 
ที่ไม่ใช่นักศึกษาครู) (p3) 

1. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจดัการ ช้ันปีท่ี 4-5 
มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 จ านวน 65 คน จาก
จ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ 16.88 
2. ระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4-5 ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 2 ระดับ 
จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 49.61 
 

- - 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            117 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  
 

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขนั 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

13. โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 
  
กิจกรรม 
การยกระดับคณุภาพการศึกษาด้าน
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

นักศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมี
ทัศนคติที่ดี ถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 
มีงานท า มีอาชีพและเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย
ด้วยคุณลักษณะคนไทยตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา 4 ประการ มีสื่อนวัตกรรม 28 สื่อ 
หลักสตูรที่เป็นแบบสหวิทยาการ 3 หลักสูตร 
 โดยมีนักศึกษาจ านวน 1,652 คน อาจารย์ จ านวน 
481 คน เข้าร่วมโครงการ 

 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่ผ่าน
การทดสอบสมรรถนะ
ทางด้านเทคโนโลยีเกิน
เป้าหมายทีต่ั้งไว้ไม่มากนัก 
2. เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 ท าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์ที่เป็นรูปแบบ
เดียวกันได้ทั้ง 3 กิจกรรม 

 

1. จัดอบรมเพิ่มความรู้และ
สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยี
ให้กับนักศึกษา โดยอาจเน้น
หลักสตูรสั้น ๆ ก่อนการทดสอบ
ที่จะจัดขึ้น 
2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 1 ครั้ง และใช้ช่องทาง       
การประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่น
แทน เช่น การน าเสนอผ่านป้าย
ประชาสมัพันธ์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            118 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  
 

 
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง  
เช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            119 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  
 

 
โครงการหลักสูตรเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารโรงเรียนทั้งระบบ  
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
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โครงการแข่งขันทักษะทางด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษห้องเรียนต้นแบบ 
เป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ Kanpao English Room  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้านมัคคุเทศก์และการน าเที่ยว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
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โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่บริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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โครงการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (p3) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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รายงานผลการด าเนินงานการแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
          หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที ่21 

1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
กาญจนบุรี 
 
กิจกรรม 
1. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
เด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัด
กาญจนบุรี (พ.ศ.2561 – 2564) 
2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของ
หน่วยงาน/สถานศึกษา 
3. ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน  

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ
จังหวัดกาญจนบรุี  
2. ประชุมปฏิบัตินเิทศครูปฐมวัย เมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบรุ ี
 3. ได้ปรับโครงการในแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 3 
โครงการ 

 

- - 
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         หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

2. โครงการ TFE (Teams For 
Education) 
 
กิจกรรม 
1. การประชุมชี้แจงการด าเนินงาน
โครงการ TFE ในปีงบประมาณ      
พ.ศ.2563 ในระดับจังหวัด 
2. การวิเคราะห์ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน        
(O-NET) 
3 สร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับจังหวัด และสนับสนุนงบประมาณ
ใหส้ถานศึกษาน าร่อง 
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล             
การพัฒนาการจดัการเรียนรู้ในพ้ืนที่ 

1. การประชุมช้ีแจงการด าเนินงานโครงการ TFE 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระดับจังหวัด     
เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมจาก
หน่วยงานต้นสังกัด น าเสนอสถานศึกษาเครือข่าย
จากทุกสังกัดๆ ละ 1 แห่ง 
2. ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรูใ้นการพัฒนา
รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจดัการเรียนรู้ใน
ระดับจังหวดัให้กับสถานศึกษาน าร่อง และ
สถานศึกษาเครือข่าย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 
3. สนับสนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาน าร่อง 
และสถานศึกษาเครือข่าย จ านวน 33 แห่ง 
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในพ้ืนท่ี ใช้รูปแบบการนเิทศแบบผสมผสาน 
เช่น นิเทศทางไกล และกลัยาณมติรนิเทศ        
โดยสถานศึกษาต้องรายงานผลการจัดกิจกรรม       
การเรยีนรู้ตามแนวทางของสถานศึกษาผ่าน 
Facebook Group : TFEKpeo ทุกระยะ 
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 หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูปการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพคน
ไทยทุกช่วงวัย 

2. โครงการ TFE (Teams For 
Education) 
 
กิจกรรม 
5. การจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถอดบทเรียนรปูแบบ/แนวทางการ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในพ้ืนท่ี 
6. จัดท าเอกสารรายงานเผยแพรผ่ลการ
ด าเนินงานโครงการ TFE (Teams For 
Education) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็น
ศูนย์กลางข้อมลูผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษา ระดบัจังหวัดเพื่อ
ส่งเสริมการจดัการเรยีนรู้ในการสร้างคุณลักษณะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
6. หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาเกิด
การพัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบ Active learning 
และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาผู้เรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ แตล่ะวิชาต่ ากว่าเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มขึ้น 

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

จัดให้มีการประชุมให้มี
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อย
ที่สุด และน้อยครั้งที่สดุ และ
ปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรน่า 2019 (COVID-19) 
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         หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

3. โครงการ Coaching Teams เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
กิจกรรม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาเทคนิค
และทักษะทางจติวิทยาที่ส่งเสรมิการโค้ช 
โดยใช้วิจัยเป็นฐานส าหรับโรงเรยีนแกนน า
และโรงเรยีนเครือข่ายการยกระดบั
คุณภาพการศึกษา (ผู้บริหาร 
ศึกษานเิทศก ์และอาจารย์นเิทศ) 
2. คณะกรรมการลงพื้นที่ปฏิบัติการ
นิเทศติดตาม Coaching ตามรูปแบบฯ 
ที่พัฒนาขึ้น กับสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย  ครั้งท่ี 1   
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   หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

3. โครงการ Coaching Teams เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
กิจกรรม 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนา
รูปแบบการบริหารและการเรียนการ
สอนสู่ความเป็นเลิศด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที”่ส าหรับโรงเรียนเครือข่าย  
4. คณะกรรมการลงพื้นที่ปฏิบัติการ
นิเทศติดตาม Coaching ตามรูปแบบฯ 
ที่พัฒนาขึ้น กับสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 8 โรงเรียน ครั้ง
ที่ 2 (นิเทศออนไลนแ์ละนเิทศเชิงพืน้ที่) 
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         หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที ่21 

3. โครงการ Coaching Teams เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
กิจกรรม 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานตาม กระบวนการนิเทศ
ติดตามด้วยเทคนคิการโค้ช (Coaching 
Teams) แบบมีส่วนร่วม โดยการน าผล
การจัดการเรยีนรู้แบบActive 
Learning สู่การเขียนรายงานการวิจัย
ในช้ันเรียน”ส าหรับโรงเรียนเครือข่าย 
6. กิจกรรมจดับูธนิทรรศการแลกเปลีย่น
เรียนรูร้ะดบัภาค 

1. มีเครือข่ายบรูณาการความร่วมมือการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล และการสนับสนุนการบริหาร
การจัดการศึกษา จ านวน 1 ทีม ตามค าสั่งจังหวัด
กาญจนบุรี ที่ 1046/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 
2563 ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อยา่งเป็นเอกภาพ
ในทุกระดับ 
2. มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ ท่ีสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที ่
3. มี Supervisor Teams ระดับจงัหวัดจากการ
ขยายผลการนิเทศทีส่ามารถขับเคลื่อนการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ทุกระดับในพ้ืนท่ีได้อยา่งมีคุณภาพ  ตามค าสั่ง
จังหวัดกาญจนบรุี ที่ 1046/2563 ลงวันท่ี 13 
มีนาคม 2563 

 

ประสบปัญหาโรคระบาด Covid 
19 ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

ใช้การนิเทศออนไลนผ์่าน 
โปรแกรม ZOOMS 
(แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active learning) 
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   หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที ่21 

4. โครงการตรวจติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์    

กิจกรรม 
1. จัดท าแผนตรวจราชการของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
จ านวน 1 ครั้ง 16 คน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การตรวจ ติดตามการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และสถานศึกษาตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการหวัหน้าส่วน
ราชการและผู้มสี่วนเกีย่วข้อง 
- สร้างความตระหนกั และความเข้าใจกับ
หน่วยงาน สถานศึกษา 
 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
1. ด าเนินการนิเทศ ตรวจราชการ และการ
ขับเคลื่อนคณุภาพการศึกษา โดยด าเนินการ
ติดตามโรงเรียน 
ที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูง และต่ า  
เมื่อวันท่ี 13 - 14 มกราคม 2563  
2. ตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ในการด าเนินงานตามนโยบายการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการการ หน่วยงานทางการศึกษา
ในจังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 
ณ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญา้ “ลาดหญ้าวิทยา” 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 และโรงเรียนบา้นหนองกระทุ่ม 
อ าเภอบ่อพลอย และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 
อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร ีสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  

ระยะเวลาที่มอบหมายให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ด าเนินการเก็บข้อมูลผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย             
มีช่วงเวลาที่จ ากัดเร่งรัด 

 

มีการประสานร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการสร้างเครือข่ายใน    
การติดตามระดับเขตพื้นท่ี
แบบบูรณาการ โดยให้ทุก
ฝ่ายมสี่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการตดิตาม
นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 
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           หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
  

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

4. โครงการตรวจติดตามประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์    

3. การตรวจตดิตาม และประเมินผลการจดั
การศึกษา ในการด าเนินงานตามนโยบาย
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการการ 
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวดั
กาญจนบุร ี
4. การนเิทศ ตรวจราชการ 
และการขบัเคลื่อนคณุภาพการศึกษา 
5. ประชุมเชิงปฏิบตัิการสะท้อนข้อมลู 
(After Action Review : AAR) และสรุปผล
การตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัด
การศึกษา 

3. การประชุมการตรวจราชการกรณีพิเศษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ติดตามนโยบาย 
การจัดการเรยีนการสอนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019     
(COVID - 19) เมื่อวันท่ี 9-10 มิถุนายน 2563  
   วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 โรงเรียนเทพศิรินทร์  
ลาดหญ้า โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  
    โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง และโรงเรียนเขา
ดินวิทยาคาร  
    วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 โรงเรยีนราชประชานุ
เคราะห์ 45 กศน.พนมทวน โรงเรยีนยู่เฉียว     
เซี๊ยะเสี้ยว และโรงเรียนดรณุากาญจนบุร ี
    วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาล 
วัดลูกแกประชาชนูทิศ 
    วันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาล
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
    วันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาล  
วัดลูกแกประชาชนูทิศ 
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    หน่วยงาน  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

 4. ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล (After 
Action Review : AAR) และสรุปผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจดัการศึกษา จัดท า
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  
การจัดการศึกษา 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
1. แผนการตรวจราชการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับการ
ตรวจราชการทุกระดับ 
2. รายงานผลการตรวจราชการ ตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษา ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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หน่วยงาน : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี) 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง      
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

5. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 
กิจกรรม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพฒันา
อาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 สามารถน าความรู้
และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชุมชน
และมีการสร้างรายได้ สร้างอาชีพในชุมชน ท าให้
ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

- - 
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หน่วยงาน : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี) (ต่อ) 
 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

6. โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 
 
กิจกรรม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพฒันา
สังคมและชุมชน 

ผู้เรยีนผูร้ับบริการ ร้อยละ 80 สามารถวิเคราะห์
และค้นหาศักยภาพของชุมชน มีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเอง
ให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีคณุธรรมจรยิธรรม 
รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน มีการเรียนรู้ตาม          
ความต้องการของชุมชน 

- - 
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หน่วยงาน : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี) (ต่อ) 
 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

7. โครงการจัดและส่งเสริมการจดั
การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการ
ทางกายจิตและสมองของผู้อายุ 
 
กิจกรรม 
สนับสนุนโครงการจดัหลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอาย ุ

1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ น าความรูไ้ปใช้ในการดูแล
ผู้สูงอายุให้พัฒนาคณุภาพชีวิตป้องกันไม่ให้ผูสู้งอายุ
กลุ่มตดิสังคมมีพัฒนาการไปเป็นผูสู้งอายุภาวะที่
พึ่งพิง (ติดบ้านและติดเตียง) ตราบเท่าท่ีผู้สูงอายุ  
ยังสามารถคงภาวะตดิสังคมไว้จนตลอดชีวิต และ
อยู่ร่วมกับคมทุกวัยในสังคมได้อยา่งมีความสุข 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ได้รับ
ความรู้ความจากการเข้าร่วมโครงการ 
 

- - 
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หน่วยงาน : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี) (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกบั
สิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต 
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

 

8. โครงการผู้สูงอายุสุขใจกับการเข้า
จังหวะ 
 
กิจกรรม 
1. ท ากิจกรรมขยับเข้าจังหวะ      
จ านวน 13 กลุ่ม/ 
20 คน วันละ 1 ช่ัวโมง เป็นเวลา     
20 วัน 
2. ฝึกปฏิบัติจริง จ านวน 20 ช่ัวโมง 

ผู้สูงอายุ ร้อยละ 80 ท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถ   
น ากิจกรรมดังกล่าวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีความสุข 

 

- - 
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หน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย 

9. โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิต
วิทยาศาสตร์ 
 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมสร้างเยาวชน เยาวชนสร้าง
ชาติ 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
วิทยาศาสตร์เสริมองค์ความรู้ เรื่องสะ
เต็มศึกษา 
3. กิจกรรมสร้างระบบคิดปลูกจิต
วิทยาศาสตร ์

1. เด็กและเยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กลา้ท า
ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมสี่วนร่วม
ในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความ
สนใจ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 4,850 คน 
2. กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ และเกิด
ทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และความปลอดภยั จากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควดิ-19 โดยมีผู้เขา้ร่วม
โครงการจ านวน 45 คน 
3. กลุ่มเป้าหมายมีความกล้าแสดงออก เกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถน าไปปรับใช้
และพัฒนาคณุภาพชีวิต โดยมผีู้เขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 292 คน 
 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 จึงท าให้ไม่สามารถจดั
กิจกรรมตามแผนท่ีตั้งไวไ้ด้ ส่งผล
ให้มีผู้รับบริการจ านวนน้อยลง 

- 
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         หน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

10. โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 
 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 
2. กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ผ่านสื่อมลัตมิิเดยี 
3. กิจกรรมสานสมัพันธ์เครือข่ายศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี/
รวมพลคนรักวิ่งพัฒนาคุณภาพชีวติ 
พิชิตโควิด-19 
4. กิจกรรมผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์    
และสเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกัน       
โรคโควดิ-19 

1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต และพัฒนาคณุภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
โดยมผีู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 28,169 คน 
2. กลุ่มเป้าหมายเกดิทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ สามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ โดยมผีู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
38,385 คน 
3. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
กาญจนบุรี มสีุขภาพพลานามัยแขง็แรง เกิดความ
รัก ความสามัคคี มีความปลอดภัยจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโควดิ-19  และมี
เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
กาญจนบุรเีพิ่มขึ้น โดยมีผูเ้ข้าร่วมโครงการจ านวน 
130 คน 
 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 จึงท าให้ไม่สามารถจดั
กิจกรรมตามแผนท่ีตั้งไวไ้ด้ ส่งผล
ให้มีผู้รับบริการจ านวนน้อยลง 

- 
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  หน่วยงาน : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

10. โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 
 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 
2. กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
ผ่านสื่อมลัตมิิเดยี 
3. กิจกรรมสานสมัพันธ์เครือข่ายศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี/
รวมพลคนรักวิ่งพัฒนาคุณภาพชีวติ 
พิชิตโควิด-19 
4. กิจกรรมผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์    
และสเปรย์แอลกอฮอล์ ป้องกัน       
โรคโควดิ-19 

4. กลุ่มเป้าหมายพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ 
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม        
มีความปลอดภัยในชีวิต จากการแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ – 19   
โดยมผีู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 13,848 คน 
5. ร้อยละ 89.77 ของ นักเรียน นักศึกษา ครูใน
ระบบ ครูนอกระบบและประชาชนท่ัวไป ได้รบั
ความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตรเ์พื่อน าไปใช้ใน     
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 จึงท าให้ไม่สามารถจดั
กิจกรรมตามแผนท่ีตั้งไวไ้ด้ ส่งผล
ให้มีผู้รับบริการจ านวนน้อยลง 

- 
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         หน่วยงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

11. โครงการขยายโอกาส            
ทางการศึกษาให้กับประชาชนทกุ
กลุ่มเป้าหมาย 
 
กิจกรรม 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองและ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน    
ระยะแรกเริ่มส าหรับเด็กท่ีมี        
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
2. ธาราบ าบัด เพื่อกระตุ้นพัฒนาการ
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ   
3. อาชาบ าบัดเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ
เด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ในวันที่ 31 
สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอ
เมือง จังหวัดกาญจนบรุ ี
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านคนพิการ
และฟื้นฟูศักยภาพเด็กพิการในจังหวัดกาญจนบรุ ี
3. การจัดกิจกรรมธาราบ าบัด เพือ่กระตุ้น
พัฒนาการเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
4. การจัดกิจกรรมอาชาบ าบัด เพื่อกระตุ้น
พัฒนาการเด็กท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

 

1. การจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2563  มีความล่าช้าใน
การเบิกจ่าย ท าให้การปฏิบตัิงาน
ในการจัดกิจกรรมล่าช้า ไม่ทันต่อ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
เป้าหมายของโครงการ 
2. สถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  เป็น
สถานการณ์ที่ต้องมีการป้องกัน
เป็นอย่างมาก หน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม    
ไม่สามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้ 
นักเรียนต้องหยดุการจดัการเรียน
การสอน เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดเชื้อไวรสั จึงไม่มีการจดั
กิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น              

- 
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หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

12. โครงการขยายโอกาส            
ทางการศึกษาให้กับประชาชนทกุ
กลุ่มเป้าหมาย 
 
กิจกรรม 
1. จัดเตรยีมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ 
ส าหรับบริการแก่ทุกภาคส่วนท่ีน า
กิจกรรมเข้าร่วมงาน 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก ได้แก่ 
การละเล่น การแสดงการแข่งขัน     
และการจัดนิทรรศการ ตลอดจนการจัด
กิจกรรมฐานการเรียนรูต้่าง ๆ ให้เด็ก  
ได้เกดิการเรียนรู้โดยผ่านสถานการณ์
จ าลองเสมือนจริงจากการเล่นและ    
การฝึกปฏิบัต ิ

ด าเนินการจัดนิทรรศการ เรื่อง พลังงานทดแทน 
และเล่นเกมชิงของรางวัล ส่งผลให้ทุกภาคส่วนเกดิ
ความตระหนักในความส าคัญของเด็กเพื่อให้เติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มคีุณภาพตลอดจนเกดิความภาคภูมิใจ 
สนุกสนาน และเกดิพัฒนาการทางอารมณ์ สังคม
และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย มีเด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการกิจกรรมสรา้งสรรค์และ
นันทนาการเด็ก จ านวน 5,000 คน คิดเป็นร้อยละ 
80 

 

- - 
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          หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

13. โครงการยกระดับคุณภาพ     
การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน                    
ระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
กิจกรรม 
การยกระดับคณุภาพการเรยีนรู้     
ด้านการอ่าน การเขียน และการคดิ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (p3) 
 

1. นักเรียนในระดับการจดัการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน   
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยท่ีสูงขึ้น 
และยกระดับคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน      
ในพื้นที่บริการ โดยมีโรงเรียนเข้ารว่มโครงการ 
จ านวน 22 โรงเรียน 
2. มีหลักสตูรในการยกระดับการเรียนรู้ดา้น      
การอ่านออกเขียนได้ หรือการวเิคราะหไ์ด้          
1 หลักสูตร (ECTACE Model) 
3. ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการมีความสามารถใน   
การสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้น 
 
 

 

เดิมโครงการนี้ประกอบด้วย
โครงการย่อย 7 โครงการ แบ่งเปน็
ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 
เนื่องจากปีงบประมาณ 2563   
เกิดโรคระบาด COVID 19      
ตามมาตรการป้องกันโรค ท าให้
ต้องเลื่อนเวลาการจดักิจกรรม 
ส่งผลใหไ้มส่ามารถจัดกิจกรรม    
ได้ครบตามที่วางแผนไว้  

 

จัดกิจกรรมต้นน้ าที่ไม่ต้อง
รวมผู้คนจ านวนมาก 
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หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

14. โครงการพัฒนาสื่อเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน 
 
กิจกรรม 
พัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียน      
การสอน 
 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
กิจกรรมต้นน้ า (Up stream) 
1. ประชุมก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบ/
โปรแกรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน       
ในรายวิชาด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ เมื่อวันที่     
26 มีนาคม 2563 
กิจกรรมกลางน้ า (Main stream) 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารยผ์ูส้อน
ในการจดัท าสื่อการเรยีนการสอน โดยใช้เทคโนโลยเีป็น
ฐาน (ส าหรับอาจารย์ที่มีบทเรียนออนไลน์/ไมม่ี
บทเรียนออนไลน์) 
2. การพัฒนาระบบ/โปรแกรมสนบัสนุนการจดั  
การเรยีนการสอนในรายวิชาด้วยการน าเทคโนโลยี
มาใช้ 

- 
 

- 
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          หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

 

14. โครงการพัฒนาสื่อเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน 
 
กิจกรรม 
พัฒนาสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียน      
การสอน 
 

กิจกรรมปลายน้ า (Down stream) 
1. ประชุมเพื่อจัดท าเทมเพลต สื่อการเรยีน       
การสอนแบบออนไลน์ เมื่อวันท่ี 19 และ 25 
สิงหาคม 2563 
2. ติดตาม สรุปผลและสังเคราะหก์ารจัดการเรยีน
การสอนโดยใช้สื่อ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
1. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อย
ละ 97.83 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อย
ละ 86.25 
3. การพัฒนาสื่อที่น าไปใช้สนับสนุนการเรียนการ
สอนคิดเป็นร้อยละ 100 

 

- - 
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          หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

15. โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
การเรียนการสอนและประเมนิผล 
  
กิจกรรม 
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรยีน
การสอนและประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
กิจกรรมต้นน้ า (Up stream) 
1. กิจกรรมการปรับปรุงคู่มือสหกจิศึกษา 
2. กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
3. กิจกรรมการเตรียมสหกิจศึกษาของนักศึกษาฯ 
4. กิจกรรมระบบการรับทราบหลกัสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา 
5. กิจกรรมการวดัผลประเมินผล 
6. กิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน 
กิจกรรมกลางน้ า (Main stream) 
1. จัดประชุมอาจารย์และบุคลากรภายใน ภายนอก
ส านักฯที่ใช้เล่มคู่มือสหกิจศึกษา 
2. จัดประชุมให้กับอาจารย์ทุกคน และนักวิชาการ
ศึกษาประจ าคณะ 
3. จัดอบรมให้กับนักศึกษาในรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯและการเตรียมสหกิจศึกษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให ้    
ความร่วมมือหรือขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการให้ค าปรึกษา 
กับนักศึกษา  
2. การจัดการเรียนการสอนหรือ
การจัดกิจกรรมทางดา้นออนไลน์ 
นักศึกษายังไม่รับความเข้าใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ระยะเวลาในการส่งข้อมูล
หลักสตูรผ่านระบบ CHECO      
มีระยะเวลาจ ากัด อาจไม่
สอดคล้องกับการท างาน  
4. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 
19) ส่งผลให้การด าเนินการ     
การจัดโครงการต่าง ๆ ไมต่รงตาม
แผนการด าเนินงานท่ีตั้งไว้    

ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกัน
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมที่จะส่งเสริม
ด้านการจดัการเรียน 
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

15. โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
การเรียนการสอนและประเมนิผล 
  
กิจกรรม 
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรยีน
การสอนและประเมินผล 
 

4. จัดอบรมให้กับอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรหรือ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
5. จัดอบรมให้กับอาจารย์ที่บรรจุใหม่อายุงานไม่ถึง 
5 ป ี
6. จัดอบรมให้กับนักศึกษาเพชรราชภัฏฯ 
กิจกรรมปลายน้ า (Down stream) 
กิจกรรมการเตรียมสหกิจศึกษาของนักศึกษาฯ 
1. ได้เลม่คู่มือสหกิจศึกษาแจกหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. อาจารย์และนักวิชาการศึกษาสามารถให้
ค าแนะน านักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
3. นักศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี มีอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์และเตรียม    
ความพร้อมก่อนออกฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา      
ในสถานประกอบการ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให ้    
ความร่วมมือหรือขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการให้ค าปรึกษา 
กับนักศึกษา  
2. การจัดการเรียนการสอนหรือ
การจัดกิจกรรมทางดา้นออนไลน์ 
นักศึกษายังไม่รับความเข้าใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ระยะเวลาในการส่งข้อมูล
หลักสตูรผ่านระบบ CHECO      
มีระยะเวลาจ ากัด อาจไม่
สอดคล้องกับการท างาน  
4. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 
19) ส่งผลให้การด าเนินการ     
การจัดโครงการต่าง ๆ ไมต่รงตาม
แผนการด าเนินงานท่ีตั้งไว้    

ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกัน
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมที่จะส่งเสริม
ด้านการจดัการเรียน 
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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   หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

15. โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
การเรียนการสอนและประเมนิผล 
  
กิจกรรม 
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรยีน
การสอนและประเมินผล 
 

4. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรหรืออาจารย์
ประจ าหลักสตูร จดัท าข้อมูลผ่านระบบ          
การรับทราบหลักสูตรได้อย่างถูกตอ้งและทันตาม
ก าหนดเวลา 
5. อาจารย์บรรจุใหม่อายุงานไม่ถึง 5 ปี มีความรู้
ความสามารถในการวดัผลและประเมินผลรวม    
ถึงการเขียน มคอ.3 กับผลลัพท์การเรียนรู้ 5 ด้าน    
ได้อย่างถูกต้อง 
6. นักศึกษาเพชรราชภัฏฯมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษท่ีสูงขึ้น 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
1. ประสิทธิผลการเรียนของผูเ้รียนเพิ่มขึ้น  
2. ได้รายวิชาเลือกเสรี เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2564  
3. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการ
วิชาการของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน
เพิ่มขึ้น  
4. คู่มือปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให ้    
ความร่วมมือหรือขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการให้ค าปรึกษา 
กับนักศึกษา  
2. การจัดการเรียนการสอนหรือ
การจัดกิจกรรมทางดา้นออนไลน์ 
นักศึกษายังไม่รับความเข้าใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ระยะเวลาในการส่งข้อมูล
หลักสตูรผ่านระบบ CHECO      
มีระยะเวลาจ ากัด อาจไม่
สอดคล้องกับการท างาน  
4. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 
19) ส่งผลให้การด าเนินการ     
การจัดโครงการต่าง ๆ ไมต่รงตาม
แผนการด าเนินงานท่ีตั้งไว้    

ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกัน
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมที่จะส่งเสริม
ด้านการจดัการเรียน 
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

15. โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
การเรียนการสอนและประเมนิผล 
  
กิจกรรม 
การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรยีน
การสอนและประเมินผล 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
5. เสริมสร้างศักยภาพให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มคีวามพร้อมใน
การดูแลนักศึกษาหรือให้บริการนกัศึกษา และ
ประโยชน์ท่ีสามารถน าไปปรับใช้ในการเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. มหาวิทยาลัยจดัท าข้อมูลหลักสตูรที่ได้รับการ
อนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบ เข้าสู่ระบบ
สารสนเทศ อธิบายภาพรวมของการจัดหลักสตูร 
การจัดการเรยีนการสอน ท่ีจะท าให้บัณฑิต
บรรลผุลการเรียนรู้ของหลักสตูร ทั้ง 5 ด้านได้   
อย่างมีประสิทธิภาพ  
7. มหาวิทยาลัยน าส่งข้อมูลหลักสตูรที่ได้รับ     
การอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้อง  
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ไดท้ันเวลาและ
สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐานการศึกษา 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให ้    
ความร่วมมือหรือขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการให้ค าปรึกษา 
กับนักศึกษา  
2. การจัดการเรียนการสอนหรือ
การจัดกิจกรรมทางดา้นออนไลน์ 
นักศึกษายังไม่รับความเข้าใจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ระยะเวลาในการส่งข้อมูล
หลักสตูรผ่านระบบ CHECO      
มีระยะเวลาจ ากัด อาจไม่
สอดคล้องกับการท างาน  
4. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 
19) ส่งผลให้การด าเนินการ     
การจัดโครงการต่าง ๆ ไมต่รงตาม
แผนการด าเนินงานท่ีตั้งไว้    

ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกัน
พัฒนากระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมที่จะส่งเสริม
ด้านการจดัการเรียน 
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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 หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

16. โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพพร้อม
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและ  
คุณลักษณะ 4 ประการ 
  
กิจกรรม 
การพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู จิตวิญญาณความเป็นครูและ
คุณลักษณะ 4 ประการ ส าหรับ
นักศึกษาคร ู

1. นักศึกษาครูมีทัศนคติที่ดีและถกูต้องมีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีงานท ามีอาชีพและเป็น
พลเมืองดี  มีระเบียบวินัยด้านคณุลักษณะคนไทย
ตามพระบรมราโชบาย 4 ประการ โดยมผีู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 92.52 และผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความเข้าใจและความพึงพอใจ ร้อยละ 85.24 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้แบบวัดแวว
ความเป็นครูของกลุม่มหาวิทยาลยัราชภัฏใน
รูปแบบเดยีวกันส าหรับคัดเลือกนกัศึกษาสายครู
ต่อไป 
 

1. ในช่วงที่ต้องด าเนินกิจกรรม   
มีผลกระทบจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 จึงต้องเลื่อน   
การจัดกิจกรรมออกไป 
2. ในช่วงที่จัดกิจกรรมนักศึกษา
บางส่วนต้องท ากิจกรรมอื่น      
ไม่สามารถท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมได ้
คือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
ต้องไปศึกษาดูงานตามที่คณะจัด 
สาขาวิชาพลศึกษาช้ันปีท่ี 3 และ 
ปีท่ี 4 ต้องไปเป็นกรรมการตดัสิน
กีฬาจังหวัดกายจนบุร ี
3. สถานท่ีในการจัดกิจกรรมช้ันปี
ที่ 3 และ ช้ันปีท่ี 4 คับแคบเกินไป 
เนื่องจากมหาวิทยาลยัมีกิจกรรม
หลายอย่าง 
 

จะต้องหาเวลาที่เหมาะสมใน
การจัดกิจกรรม และหา
สถานท่ีที่เหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษา 
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   หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ต่อ) 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ :  ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

17. โครงการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
  
กิจกรรม 
การพัฒนาบัณฑติให้เป็นเลิศทางดา้น
วิชาการและวิชาชีพ 

ส านักส่งเสรมิวิชาการ และงานทะเบียน ไดจ้ัด
อบรมให้นักศึกษาโครงการเพชรราชภัฏฯ เพื่อให้มี
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันได้ ไม่บรรลุเปา้หมาย ร้อยละ 33.33 
เนื่องจากเกิดปัญหาโรคระบาด ไวรัสโคโรนา 
(COVID 19) ท าให้จัดกิจกรรมไมไ่ด้ตามเป้าหมาย    
 

1. อาจารย์ที่ปรึกษาไม่ให ้     
ความร่วมมือหรือขาดความรู้  
ความเข้าใจในการให้ค าปรึกษากับ
นักศึกษา  
2. การจัดการเรียนการสอนหรือ
การจัดกิจกรรมทางดา้นออนไลน์ 
นักศึกษายังไม่รับความเข้าใจ     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ระยะเวลาในการส่งข้อมูล
หลักสตูรผ่านระบบ CHECO      
มีระยะเวลาจ ากัด อาจไม่
สอดคล้องกับการท างาน  
4. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 
19) ส่งผลให้การด าเนินการ 
จัดโครงการไม่ตรงตามแผน    
การด าเนินงานท่ีตั้งไว้  

- 
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โครงการ TFE (Teams For Education) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดให้กับสถานศกึษาน าร่อง และสถานศึกษาเครือข่าย 

 
 
 
 
 
 

สนับสนนุงบประมาณให้กับสถานศึกษาน าร่อง และสถานศึกษาเครือข่าย 
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โครงการ TFE (Teams For Education) 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

สถานศึกษารายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของสถานศึกษาผ่าน Facebook Group : TFEKpeo 
จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในพ้ืนที่ 
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โครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
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โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 
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โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุม่เป้าหมาย 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านคนพิการและฟ้ืนฟูศักยภาพเด็กพิการในจังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563  
ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุม่เป้าหมาย 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
 

การจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านคนพิการและฟ้ืนฟูศักยภาพเด็กพิการในจังหวัดกาญจนบุรี   
ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ) 
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โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุม่เป้าหมาย 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
การจัดกิจกรรมธาราบ าบัด เพ่ือกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ณ สระว่ายน  าแหล่งสมาคมสโมสร กองพลทหารราบที่ ๙ 
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โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุม่เป้าหมาย 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

การจัดกิจกรรมอาชาบ าบัด เพ่ือกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
ณ สนามข่ีม้ากองพันทหารม้าที่ 19  กองพันทหารราบที่ 9 (ต่อ) 
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โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์และนันทนาการเด็ก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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โครงการพัฒนาสื่อเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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โครงการการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 
 

อาจารย์และบุคลากรภายใน ภายนอกส านักฯ ที่ใช้เล่มคู่มือสหกิจศึกษา มาประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  
เพ่ือน ามาปรับปรุงเล่มคู่มือสหกิจ ให้สมบูรณ์และทันสมัย 
อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
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โครงการการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและประเมินผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมสหกิจศึกษาของนักศึกษาฯ 
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา  (CHECO)  
อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลและประเมินผล  
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โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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โครงการการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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รายงานผลการด าเนินงานการแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0” 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล:การปฏิรูปการเรียนรู้และ 
การพัฒนาศักยภาพคนไทยทกุชว่งวัย 

1. โครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก 
ส านักงานศกึษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 
 
กิจกรรม 
1. แต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงานโครงการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการ 
3. ด าเนินกิจกรรม ศธ. จิตอาสา     
การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก 
4. สรุปข้อมูลและเสนอหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

บุคลากรในสังกดัส านักงานศึกษาธิการจังหวดั
กาญจนบรุีรว่มกนัลดการใช้พลาสตกิ และลดขยะมลู
ฝอยประเภทอื่น ๆ ตามหลัก 3Rs โดยมี ประกาศ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง 
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติก
หูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในสถานที่ราชการ   
การรณรรงค์ลดการใช้พลาสติก การคัดแยกขยะ เช่น 
ขวดน้ า กระดาษ ขยะมูลฝอย ขยะอันตราย และ
การรณรงค์ใช้ถุงผ้า 

สภาพพื้นที่การด าเนินงาน   
มีความคับแคบ เนื่องจาก
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรียังไม่มีพื้นที่
ส านักงานเป็นของตัวเอง   
ท าให้ไม่มีพื้นที่จัดเก็บขยะ  
ที่คัดแยกแล้ว 

- 
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หน่วยงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0” 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้าน
การเกษตร 
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) : การ
เติบโตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
แผนความมั่นคง : รักษาฐานความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูปการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุก    
ช่วงวัย 

2. โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 
 
กิจกรรม 
1. สาธิตแปลงปลูกพืชผสมผสาน 
2. สาธิตด้านปศสุัตว ์
3. สาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ า 
4. สาธิตการท า อีเอ็ม 
 

1. มีพื้นที่ด าเนินงานตามกิจกรรมครบตามเป้าหมาย 
2. สนองนโยบายการท าอาชีพเกษตรแบบปลอดภัย
และลดการใช้สารเคม ีเพื่อความปลอดภัย 
 

ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ส าหรับ
ดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์และ
ดูแลพื้นที่เพื่อให้เกิดการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0” 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูปการเรียนรู้
และ การพัฒนาศักยภาพคนไทยทุก  
ช่วงวัย 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 
กิจกรรม 
พัฒนาระบบบริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสู่การเป็นมหาวิทยาลัย   
ที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัมีระบบบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยที่อนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชาชนและ
ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัย     
คิดเป็นร้อยละ 85.20 

- - 
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โครงการการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            177 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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รายงานผลการด าเนินงานการแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูปการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุก  ช่วง
วัย 

1. โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
 
กิจกรรม 
โครงการย่อยที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้
รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบรุี       
โครงการย่อยที่ 2  ประชุมเชิงปฎิบัติ
การ Master Teacher EF : การเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง 
Transformative Learning “ครู
ปฐมวัยกาญจน์หัวใจใหม่เข้าใจ EF” 
 

1. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองแหง่การเรียนรู้ที่
ทันสมัย จัดการศึกษาอย่างมีคณุภาพ โดยทุก
ภาคส่วนร่วมพัฒนา มีโรงเรียนน าร่อง จ านวน 
41 โรงเรียน  
2. การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
ส่งผล ใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน
สูงขึ้น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มคีวามรู้
ความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ภาคีเครือข่ายมสี่วนร่วม 
 

- - 
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หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูปการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุก  ช่วง
วัย 

1. โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
 
กิจกรรม 
โครงการย่อยที่ ๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการออกแบบการจัดการเรยีนรู้ 
สื่อและนวตักรรมการจดัการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาน าร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 
โครงการย่อยที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การออกแบบหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฐานสมรรถนะใน
สถานศึกษาน าร่องให้เหมาะสมกับพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา 
โครงการย่อยที่ 5 ศึกษาดูงานเพื่อ
ขับเคลื่อนพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้
รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุร ี

1. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองแหง่การเรียนรู้ที่
ทันสมัย จัดการศึกษาอย่างมีคณุภาพ โดยทุก
ภาคส่วนร่วมพัฒนา มีโรงเรียนน าร่อง จ านวน 
41 โรงเรียน  
2. การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
ส่งผล ใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน
สูงขึ้น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มคีวามรู้
ความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ภาคีเครือข่ายมสี่วนร่วม 
 

- - 
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หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูปการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุก  ช่วง
วัย 

1. โครงการขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 
 
กิจกรรม 
โครงการย่อยที่ 6 ส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้ความช่วยเหลือและตดิตาม
สถานศึกษาน าร่องเพื่อให้จัดการเรียน
การสอนที่มีคณุภาพและเกดิการพฒันา
นวัตกรรมการนิเทศการสอน      
 
 

1. จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองแหง่การเรียนรู้ที่
ทันสมัย จัดการศึกษาอย่างมีคณุภาพ โดยทุก
ภาคส่วนร่วมพัฒนา มีโรงเรียนน าร่อง จ านวน 
41 โรงเรียน  
2. การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
ส่งผล ใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน
สูงขึ้น มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มคีวามรู้
ความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ภาคีเครือข่ายมสี่วนร่วม 
 

- - 
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หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูปการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุก     
ช่วงวัย 

2. โครงการส่งเสริม สนับสนนุการ
บริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรีโดยองค์คณะบุคคล 
 
กิจกรรม 
1. การประชุมคณะท างานร่วมกัน
ตรวจสอบข้อมลูและจัดท ารายละเอียด
และน าเสนอการบรรจุและแต่งตั้งและ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง 
2 การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารงานบุคคล 
3. การประชุมคณะอนุกรรมการ บริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร ์
4. การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี (กศจ.กจ.) 
 

ผลการด าเนินงานของกจิกรรม  
ร้อยละ 95 ของการประชุมองค์คณะบุคคล     
ทั้ง 4 องค์คณะ เพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี บรรลผุลส าเรจ็
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  
 1. การประชุมคณะท างานร่วมกนัตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดท ารายละเอียดและน าเสนอการ
บรรจุและแต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง 
จ านวน 10 ครั้ง 
2 การประชุมคณะอนุกรรมการด้าน           
การบริหารงานบุคคล  จ านวน 10 ครั้ง 
3. การประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารราชการ
เชิงยุทธศาสตร์  จ านวน 4 ครั้ง 
4. การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ       
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน 4 ครั้ง 
5 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(กศจ.กจ.) จ านวน 10 ครั้ง 

- - 
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หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูปการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุก     
ช่วงวัย 

3. โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 
 
กิจกรรม 
1. จัดประชุมจดัท ารายงานประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และจัดท าแผนงาน/โครงการเสนอขอ
จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2562 และ วันที่ 6 
ธันวาคม 2562 
2. จัดประชุมคณะกรรมการบรหิาร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 2 ครั้ง รายละเอียดมี
ดังนี ้
    2.1 ครั้งท่ี 2/2562 ในวันท่ี 24 
ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย 
ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบรุี   
โดยมผีู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 28 คน 

1. เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัด
กาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
จ านวน 1 เล่ม 
2. เอกสารข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี จ านวน 1 เลม่ 
3 มีกรอบแนวทางในการบริหารจดัการศึกษา
ของจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด
ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจบุัน ส าหรับใช้
ในการวางแผน การบรหิารจดัการศึกษา       
การตัดสินใจแก้ไขปญัหาตา่ง ๆ และการพัฒนา
การศึกษาในระดับพื้นท่ี 
 

1. ข้อมูลด้านการศึกษาทีไ่ด้
จากระบบฐานข้อมลูกลาง
ยังไม่ครอบคลุมทุกมติิ     
ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้
เพื่อการบริหารจัด
การศึกษา การตดัสินใจ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระดับ
พื้นที ่
2. ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมประชุมได้ตามแผน
ที่ก าหนด เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

1. ควรมีระบบฐานข้อมูลกลาง     
ด้านการศึกษาที่ครอบคลุมทุกมิติ   
การพัฒนาการศึกษา สามารถน ามาใช้
ประกอบการบริหารจัดการศึกษา 
การตัดสินใจแก้ไขปญัหาตา่ง ๆ   
และการพัฒนาการศึกษาในระดับ
พื้นที่  
2. ในช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ใช้วิธีการประสานงาน 
ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การใช้หนังสือ
แจ้งเวียน การประสานงานผ่านทาง
ออนไลน์ เป็นต้น 
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หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูปการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุก     
ช่วงวัยแผนความมั่นคง : ด้านการ
เสรมิสร้าง  ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูปการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพคนไทยทุก     
ช่วงวัย 

3. โครงการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 
 
กิจกรรม 
    2.2 ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 7 
สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอราวัณ 
ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบรุี โดย
มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 23 คน 
3. จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 
2562 เพื่อเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 
4. จัดท ายุทธศาสตร์และแนวทางการจัด
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.2563 – 2565) 
5. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 
2563-2565) 
 

1. เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาจงัหวัด
กาญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
จ านวน 1 เล่ม 
2. เอกสารข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุี จ านวน 1 เลม่ 
3 มีกรอบแนวทางในการบริหารจดัการศึกษา
ของจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัด
ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจบุัน ส าหรับใช้
ในการวางแผน การบรหิารจดัการศึกษา       
การตัดสินใจแก้ไขปญัหาตา่ง ๆ และการพัฒนา
การศึกษาในระดับพื้นท่ี 
 

1. ข้อมูลด้านการศึกษาท่ีได้
จากระบบฐานข้อมลูกลาง
ยังไม่ครอบคลุมทุกมติิ     
ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้
เพื่อการบริหารจัด
การศึกษา การตดัสินใจ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระดับ
พื้นที ่
2. ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมประชุมได้ตามแผน
ที่ก าหนด เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

1. ควรมีระบบฐานข้อมูลกลาง     
ด้านการศึกษาที่ครอบคลุมทุกมิติ   
การพัฒนาการศึกษา สามารถน ามาใช้
ประกอบการบริหารจัดการศึกษา 
การตัดสินใจแก้ไขปญัหาตา่ง ๆ   
และการพัฒนาการศึกษาในระดับ
พื้นที่  
2. ในช่วงการเกิดการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ใช้วิธีการประสานงาน 
ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การใช้หนังสือ
แจ้งเวียน การประสานงานผ่านทาง
ออนไลน์ เป็นต้น 
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หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการบริการประชาชนและ
การพัฒนาประสิทธภิาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบรหิาร
ราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

4. โครงการประชมุจัดท าแผนปฏิบติั
ราชการพัฒนาการศกึษาพ้ืนทีช่ายแดน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด 
 
กิจกรรม 
1. จัดประชุมจดัท าแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และ
แผนปฏิบัตริาชการพัฒนาการศึกษา
พื้นที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบรุี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับ
ปรับปรุงตามงบประมาณทีไ่ด้รบัจดัสรร)  
2. จัดประชุมจดัท าเครื่องมือติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี และแผนปฏิบัตริาชการ
พัฒนาการศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร)  

1. มีแผนปฏิบัตริาชการการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรีและแผนปฏิบตัิราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างละ        
1 ฉบับ ซึ่งมีการก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลา
และตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานท่ี
ชัดเจน  
2. มีเครื่องมือติดตามและประเมินผล          
การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการการศึกษา
จังหวัดกาญจนบรุีประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2563 ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ 
EMENSCR  
 

เกิดความล่าช้าในขั้นตอน
การรวบรวมโครงการ
จ านวนมาก ของหน่วยงาน
ทางการศึกษาท่ีน ามาบรรจุ          
ในแผนทั้ง 2 ฉบับ 

ปรับปรุงเครื่องมือการจัดเก็บ
โครงการให้มคีวามเหมาะสมมากข้ึน 
และเสนอคัดเลือกโครงการ 
Flagship ของแต่ละหน่วยงาน    
เพื่อลดจ านวนโครงการย่อย ๆ และ
เพิ่มความสะดวกในการติดตาม
รายงานผลการด าเนินงาน 



                                                                                                                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            185 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  
 

หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการบริการประชาชนและ
การพัฒนาประสิทธภิาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบรหิาร
ราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

5. โครงการบูรณาการจัดท าแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
จังหวัดกาญจนบุรี 
 
กิจกรรม 
1. จัดประชุมคณะท างานบูรณาการ
จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กระดับจังหวัด 
 2. เข้าร่วมประชุมคณะท างานบรูณา
การจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรยีน
ขนาดเล็กระดับอ าเภอในเขตพื้นท่ี
จังหวัดกาญจนบรุี  
3. จัดประชุมคณะท างานจดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการโรงเรยีนขนาดเล็กจังหวัด 
กาญจนบุรี  
4. จัดท าเอกสารเผยแพร ่
 
 

1. มีแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
(โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) ในเขต
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีการก าหนดเป้าหมาย 
ระยะเวลา และแนวทางการด าเนนิงานท่ีชัดเจน 
 2. มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิาร
จัดการโรงเรยีนขนาดเล็กฯ ปีการศึกษา 2563  
ที่มีการวิเคราะห์ข้อมลู สภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต   

- - 
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หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการบริการประชาชนและ
การพัฒนาประสิทธภิาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบรหิาร
ราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563    
 
กิจกรรม 
การอบรมให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับ พระราชบญัญัติ วินัย การเงิน 
การคลังของรัฐ พ.ศ 2561 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารงานของส่วนราชการ      
พ.ศ. 2556  พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ กฎหมาย ป.ป.ช.   
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  และกรณีศึกษาการทุจรติและ
ประพฤติมิชอบ  
 
 

จากแผนปฏิบตัิการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ก าหนดให้มีการวเิคราะห์ และการจัดท ามาตการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายใน
ส านักงาน และจดัประชุมเชิงปฏิบตัิการให้
ความรู้แก่บุคลากร เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต       
ทุกรูปแบบ  การด าเนินการเสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กร ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรเีป็นองค์กรที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์
สุจรติ  เพื่อรณรงค์ในการต่อตา้นการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ และการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติบคุลากรภายในส านักงานท่ีมี          
ความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเป็นแบบอย่าง         
ในการปฏิบัติงานท่ีดี มคีวามโปร่งใส และ
เผยแพร่ในเว็บไซด์ของส านักงานศกึษาธิการ
จังหวัดกาญจนบรุีต่อไป    
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หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์     
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 

7. โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ   
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัด
กาญจนบุรี  
 
กิจกรรม 
จัดจ้างครูอัตราจ้าง ตลอดปีงบประมาณ 
2563 ให้แก่สถานศึกษาของจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนี ้
1. สพม. เขต 8 จ านวน 10 อัตรา 
2. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จ านวน       
8 อัตรา 
3. สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จ านวน       
9 อัตรา 
4. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จ านวน       
8 อัตรา 
5. สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จ านวน      
8 อัตรา 
6. กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน
ที่ 13 จ านวน 9 อัตรา 

จากการด าเนินงานโครงการส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
กาญจนบุรี โดยการอุดหนุนงบประมาณให้แก่
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – 4 และกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 ส าหรับจ้างครูอัตราจ้าง
ในต าแหน่งท่ีขาดแคลน จ านวน 52 อัตรา ส่งผล
ให้สถานศึกษามีจ านวนครูสอนครบช้ันมากขึ้น 
และสามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มตาม
ศักยภาพ คิดเป็นร้อยละ 70 
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รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            188 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  
 

หน่วยงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านมีโอกาสอัน
ทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเลื่อมล้ า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์     
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ 

8. โครงการปฏิรูปนักศึกษาเกษตร  
เพ่ือชีวิต  
 
กิจกรรม 
ประกอบอาหารให้นักเรียนระดับชั้น 
ปวช.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทุกวัน   
วันละ 3 มื้อ ตลอดหลักสูตร 3 ป ี
 

1. นักเรียนระดับชั้น ปวช.สาขาวชิา
เกษตรศาสตร์ จ านวน 215 คน ได้รับประทาน
อาหารครบ 3 มื้อทุกวัน ตลอดหลกัสูตร 3 ป ี
2. นักเรียนระดับชั้น ปวช.สาขาวชิา
เกษตรศาสตร์ มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับคณุค่า
ทางโภชนาการครบถ้วนทุกคน 

เนื่องจากราคาสินค้ามรีาคา
สูงขึ้น จึงท าให้การจัดซื้อ
วัสดุในการประกอบอาหาร
ต้องใช้งบประมาณมากข้ึน 
และบางครั้งงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรเฉลีย่ต่อครั้งไม่
เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณทีไ่ม่
เพียงพอในอนาคตได ้

ด าเนินการประกอบอาหารด้วย  
ความประหยัด เพียงพอต่อปรมิาณ
ของนักศึกษาท่ีรับประทานอาหาร 
ในแต่ละมื้อ และเลือกใช้วัตถุดิบทีม่ี
ราคาต่ ากว่าทดแทนวัตถุดิบที่มรีาคา
สูงให้มากท่ีสุด และส่งเสริมให้
นักศึกษาผลติวัตถุดิบที่จ าเป็นใน 
การประกอบอาหาร ซึ่งจะไดร้าคาที่
ถูกกว่าและยังเป็นการส่งเสรมิการหา
รายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย 
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หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านสื่อสาร 
มวลชน เทคโนโลย ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : ส่งเสรมิการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

9. โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 
กิจกรรม 
1. ปรับปรุงเว็บไซต์ของสถานศึกษาให้มี
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
2. ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ภายในสถานศึกษาท้ังระบบใช้สายและ
ไรส้ายให้ครอบคลุมพื้นท่ี  
 

๑. ปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของสถานศึกษามี
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
๒. ซ่อมบ ารุงเครือข่ายแบบไรส้ายส าหรับ
ครูผูส้อน ๓๐ จุด และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้
สาย จ านวน ๖ จดุ 
3. ผู้ใช้ระบบเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา 
ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๓๘.๘  
 

การปรับปรุงระบ 
เครือข่ายโดยครูผูส้อนและ 
นักเรียนสาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ   
การด าเนินงาน ที่ต้อง    
เดินสายสญัญาณข้าม
อาคาร  ซึ่งต้องค านึงถึง
ความปลอดภัยอย่างสูงสุด  
 

จัดจ้างเหมาเดินระบบโดยช่างผู้
ช านาญงาน 
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หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการบริการประชาชนและ
การพัฒนาประสิทธภิาพภาครัฐ 
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการบรหิาร
ราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การปฏิรูปการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

10. โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือต่อต้านการคอรัปชั่น
ทุกรูปแบบ 
  
กิจกรรม 
การขับเคลื่อนคณุธรรมและ           
ความโปร่งใสในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลยัเพื่อต่อต้านการคอรปัช่ัน
ทุกรูปแบบ 
 

1. มีบุคลากร จ านวน 474 คน ท่ีเข้าร่วม
โครงการขับเคลื่อนคณุธรรมและความโปร่งใส  
ในการบริหารของมหาวิทยาลยัเพือ่ต่อต้าน       
การคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
2. บุคลากรมีความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายหรือ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง และเกดิความตระหนักถึง
โทษของการทุจริตคอรัปช่ัน มีจติส านึกใน    
การต่อต้านคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
3. บุคลากรมสี่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ และมีการปรับปรุงพัฒนา  
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพือ่ให้เกิด     
ธรรมาภิบาลภายในมหาวิทยาลยั 
4 มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดการความเสี่ยง  
การทุจริต 
5. ระดับผลการประเมินคณุธรรมและ       
ความโปร่งใสการบรหิารงานภาครฐั            
ร้อยละ 88.85 

- - 
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หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ต่อ)  
 

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

 
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

 
ปัญหา อุปสรรค 

 
ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านสื่อสาร 
มวลชน เทคโนโลย ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์
แผนความมั่นคง : ด้านการเสริมสร้าง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : ส่งเสรมิการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

11. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
 
กิจกรรม 
ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลยัมีระบบบริหารจดัการทีมี
ประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล รวมถึง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กร 
และค่านิยมร่วมกันและด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน 
 

1. ช่วงระยะเวลาที่ด าเนิน
โครงการเกดิโรคระบาด
ร้ายแรง COVID-19 ไม่
สามารถจัดโครงการ/
กิจกรรมไดต้ามที่ได้
วางแผนไว ้
2. อาจารย์/บุคลากร      
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากกลัวโรงระบาด 
COVID-19 และต้องอบรม
เชิงปฏิบัติการผ่านระบบ
ออนไลน์ท าให้ไม่ค่อยเข้าใจ
ประเด็นเนื้อหาที่วิทยากร
น าเสนอ 
3. ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์มเีครื่อง
คอมพิวเตอร์จ านวน 30 
เครื่องนั่งได้ 20 เครื่อง (เว้น
ระยะห่าง) 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ
ออนไลน ์
2. บันทึกวีดีโอเพื่อให้บุคลากร/
อาจารย์ สามารถเข้ามาศึกษาข้อมลู
ย้อนหลัง 
3. จัดโครงการโดยใช้มาตรการ 
ความปลอดภัย เช่น ล้างมือ      
สวมแมส วัดอุณภูมิ เว้นระยะห่าง     
เป็นต้น 
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โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด ตาม พ.ร.บ.พื้นที่นวตักรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            193 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  
 

  
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีโดยองค์คณะบุคคล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
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โครงการการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

                                                                                                                                                                                                               
รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                            201 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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รายงานผลการด าเนินงานการแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
หน่วยงาน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยลีกาญจนบุรี 
  

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง      
การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

1. โครงการให้บริการด้านวิชาการและ
วิชาชีพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและชมุชน
กิจกรรม อบรมวิชาชีพแก่ครูและ
นักเรียนในโรงเรียน ตชด.ในพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 กิจกรรม 
1. ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรหลักสตูร
ระยะสั้น เรื่อง การท าขนมอบและ    
เบเอกรี ่
2. ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรหลักสตูร
ระยะสั้น เรื่อง การท าอาหารว่าง 
3. ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรหลักสตูร
ระยะสั้น เรื่อง การท าแหนม 

1. ด าเนินการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรหลักสูตรระยะ
สั้น เรื่อง การท าขนมอบและเบเกอรี่ เมื่อวันที่        
18 – 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 3      
ต าบลปลิ็อค อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบรุ ี
2. ด าเนินการ ฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรหลักสูตรระยะ
สั้น เรื่อง การท าอาหารว่าง เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร             
ต าบลพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จงัหวัดกาญจนบุร ี
3. ด าเนินการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรหลักสูตรระยะ
สั้น เรื่อง การท าแหนม เมื่อวันท่ี 21 -22 มีนาคม 
2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า         
ต าบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุร ี 
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หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
  

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : ส่งเสรมิการเรียนรู้ 
และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

2. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
ให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
 
 กิจกรรม 
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบ      
บูรณาการ เพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน 
สร้างรายได้ประชาชน 
 
 
 

คณะครูและชาวบ้านบริเวณใกล้เคยีงกับโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน มีความรูแ้ละทักษะ
ทางด้านวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นและสามารถเพิ่มรายได้
ให้แก่ครอบครัว   
 
 

- - 
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หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ”  
  

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : ส่งเสรมิการเรียนรู้ 
และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

3. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 
 กิจกรรม 
จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า
อย่างยั่งยืนท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ  
ของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพ
ของแต่ละพื้นท่ี ในรูปแบบช้ันเรียน 
วิชาชีพ และกลุ่มสนใจ 
 
 
 

1. ประชาชนท่ีลงทะเบียนในทุกหลักสูตร/กจิกรรม
มีอาชีพ มีผลผลติ มีรายไดเ้พิ่ม และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างยั่งยืนและสร้างสรรค ์
2. ประชาชนตามพื้นที่ชายแดนและประชาชน
ทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  820 คน 
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หน่วยงาน : ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” (ต่อ)  
  

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : ส่งเสรมิการเรียนรู้ 
และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

4. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 
 กิจกรรม 
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย ท่ีสอดคลอ้ง 
กับความต้องการจ าเป็นของของแต่ละ
บุคคล 
 
 
 

1. ประชาชนตามพื้นท่ีชายแดนและประชาชน
ทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  658 คน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความสามารถ      
ในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิต    
มีความปลอดภัยในชีวิต รวมทั้งสามารถใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
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หน่วยงาน : ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 
  

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

 

5. โครงการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชน 
ในเขตภูเขา (ศศช.) 
 
 กิจกรรม 
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับ
ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายผู้ไม่รู้หนงัสือ
ได้มีความรู้ อ่านออก เขียนได ้
 
 
 

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา       
ได้เรียนรูภ้าษาไทย สามารถอ่านออก เขียนได้และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ได้เรียนรู้
ตามหลักสูตรผูไ้มรู่้หนังสือ 
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 60 สามารถ
อ่านออก เขียนได้และจบหลักสตูรตามเกณฑ์     
การจบหลักสูตร 
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หน่วยงาน : ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี (ต่อ)  
  

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

6. โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
(กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ) 
 
กิจกรรม 
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับ
ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายผู้ไม่รู้หนงัสือ
ได้มีความรู้ อ่านออก เขียนได ้
 
 
 

1. กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา       
ได้เรียนรูภ้าษาไทย สามารถอ่านออก เขียนได้และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 80 ได้เรียนรู้
ตามหลักสูตรผูไ้มรู่้หนังสือ 
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 60 สามารถ
อ่านออก เขียนได้และจบหลักสตูรตามเกณฑ์     
การจบหลักสูตร 
 

- - 
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หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
  

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่านออกเขียนได้ : โครงการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ 
 
กิจกรรม 
1. ประชุมเพื่อวางแผน และจัดท า
หลักสตูรการฝึกอบรม ร่วมกับครผูู้สอน
ในชุมชนท้องถิ่น 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได ้
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย      
ในชีวิตประจ าวัน 
4. กิจกรรมสรุป วิเคราะห์ ประเมนิผล      
และเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
1. ด าเนินการประชุมเพ่ือวางแผน และจัดท า
หลักสูตรการฝึกอบรม ร่วมกับครูผู้สอนในชมุชน
ท้องถิ่น เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563              
ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ หมู่ท่ี 2 ต าบลไล่โว่ 
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบรุี 
ผลสรุปข้อมลูการประชุม 
       ให้จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ
อ่านออกเขียนได้ ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 5-6 โดย
มีรายละเอียด ดังนี ้
การพัฒนาความสามารถในการอ่าน         
   1. กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านออก
เสียงและ         
การบอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อย
กรอง 
    2. กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านรู้
เรื่อง การจับใจความจากสื่อตา่ง ๆ 
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หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ต่อ)  
  

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่านออกเขียนได้ : โครงการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ 
 
กิจกรรม 
1. ประชุมเพื่อวางแผน และจัดท า
หลักสตูรการฝึกอบรม ร่วมกับครผูู้สอน
ในชุมชนท้องถิ่น 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได ้
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย      
ในชีวิตประจ าวัน 
4. กิจกรรมสรุป วิเคราะห์ ประเมนิผล      
และเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน 

การพัฒนาความสามารถในการเขียน     
   1) กิจกรรมการพัฒนาความสามารถการเขียน
คล่องการเขียน แสดงความคดิเหน็  
   2) กิจกรรมการพัฒนาความสามารถการเขียน
เรียงความตามจินตนาการและการสรา้งสรรค์  
  
2. ด าเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้
ส าหรับนักเรียนช้ันปีท่ี 5-6 ณ โรงเรียน -           
บ้านกองม่องทะ หมู่ท่ี 2 ต าบลไลโ่ว่ อ าเภอ -   
สังขละบรุี จังหวัดกาญจนบรุี เมื่อวันท่ี 20-23 
มิถุนายน 2563 โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมดังนี ้
   1) กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านออก
เสียงและการ   
บอกความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง 
   2) กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง 
การจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  
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หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ต่อ)  
  

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่านออกเขียนได้ : โครงการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ 
 
กิจกรรม 
1. ประชุมเพื่อวางแผน และจัดท า
หลักสตูรการฝึกอบรม ร่วมกับครผูู้สอน
ในชุมชนท้องถิ่น 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได ้
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย      
ในชีวิตประจ าวัน 
4. กิจกรรมสรุป วิเคราะห์ ประเมนิผล      
และเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน 

    3) กิจกรรมการพัฒนาความสามารถการเขียน
คล่องการเขียนแสดงความคิดเห็น 
    4) กิจกรรมการพัฒนาความสามารถการเขียน
เรียงความตามจินตนาการและการสร้างสรรค์  
 
3. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับประชาชนในชุมชน 
บ้านกองม่องทะ ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ หมู่ท่ี 
2 ต าบลไล่โว่ อ าเภอสังขละบรุี จังหวัดกาญจนบรุี 
เมื่อวันท่ี 20-23 มิถุนายน 2563 โดยมีรูปแบบ  
การจัดกิจกรรมดังนี้ 
   1) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการฟัง และ      
การอ่าน พยัญชนะไทย 
   2) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการเขียนพยัญชนะ
ไทย         
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หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ต่อ)  
  

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่านออกเขียนได้ : โครงการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ 
 
กิจกรรม 
1. ประชุมเพื่อวางแผน และจัดท า
หลักสตูรการฝึกอบรม ร่วมกับครผูู้สอน
ในชุมชนท้องถิ่น 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได ้
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย      
ในชีวิตประจ าวัน 
4. กิจกรรมสรุป วิเคราะห์ ประเมนิผล      
และเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน 

   3) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน 
และการเขียน สระในภาษาไทย 
   4) กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน 
และการเขียนวรรณยุกต์ไทย 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะได้รับการพัฒนา
ด้านการอ่านและการเขียน 106 คน 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลไล่โว่ไดร้ับการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวันได้ 160 คน 
3. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ     
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หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (ต่อ)  
  

ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี

งบประมาณ 2563 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : 
ด้านการพัฒนาการเรียนรู ้
แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 
2565) : การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
แผนความมั่นคง : การเสริมสรา้ง  
ความมั่นคงของมนุษย ์
นโยบายรัฐบาล : การเตรียมคนไทย   
สู่ศตวรรษที่ 21 

 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่านออกเขียนได้ : โครงการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ 
 
กิจกรรม 
1. ประชุมเพื่อวางแผน และจัดท า
หลักสตูรการฝึกอบรม ร่วมกับครผูู้สอน
ในชุมชนท้องถิ่น 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได ้
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย      
ในชีวิตประจ าวัน 
4. กิจกรรมสรุป วิเคราะห์ ประเมนิผล      
และเผยแพรผ่ลการด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ 
1. ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต้องรอผลการทดสอบในปี
การศึกษาถัดไป                 
2. มีรายวิชาในหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จ านวน 2 รายวิชา     
ที่มีการบูรณาการจัดการเรยีนการสอน ได้แก่ 
รายวิชา  25323131 ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาชุมชน และรายวิชา        
การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม  
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โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้ครูและนักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
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โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 
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โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ : โครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
และอุทยานแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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ที่ปรึกษา 

นายอนันต์  กัลปะ   ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
นายชาลี  ส ารองทรัพย์   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
นางวันทนีย์ ขาวผ่อง             ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

 

คณะผู้รวบรวมและเรียบเรียง 

 

นางจิตติมา ธนะรัตน์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางสาวสัทธา  สืบดา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายสราวุธ พูลพิพัฒน์   นักวิเคราะห์นโยบายแผนช านาญการ 
นางสาวพรทิพา โพธิ์พานิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางอังคณา วิสุทธากร   นักวิเคราะห์นโยบายแผนช านาญการ 
นางสาวอิสรียา หมั่นดี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

 

ประมวลผลข้อมูล/เขียนรายงาน 

 

นางจิตติมา ธนะรัตน์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
นางสาวสัทธา  สืบดา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
นายสราวุธ พูลพิพัฒน์   นักวิเคราะห์นโยบายแผนช านาญการ 
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บรรณาธิการกิจ 

นายชาลี  ส ารองทรัพย์   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
นางจิตติมา ธนะรัตน์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 

 

ออกแบบปก/รูปเล่ม 

นางสาวสัทธา  สืบดา   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

      
         
 

















แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
****************************** 

1. ช่ือหนวยงาน   ................................................................................................................................................................  
2. ช่ือโครงการ ………………………..………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ความสอดคลองกับแผนระดับตาง ๆ   
    (โปรดระบุขอความ และทําเครื่องหมาย √ ในชอง  ท่ีมีความสอดคลองกับโครงการ) 
    3.1 ยุทธศาสตรชาติ  
                  ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
        ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
        ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
        ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
        ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
        ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3.2 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (โปรดระบุดาน......................................................................................) 
3.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุดาน..............................................................................................................) 
3.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศาสตร...................................................................................................................................) 
3.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ.........................................................................................................................) 
3.6 นโยบายรัฐบาล 
 3.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุขอ............................................................................................................) 
 3.6.2 นโยบายเรงดวน (โปรดระบุขอ........................................................................................................) 
3.7 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

      ยุทธศาสตรท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
      ยุทธศาสตรท่ี ๒ การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถ 
                             ในการแขงขันของประเทศ 
      ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
      ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา 
      ยุทธศาสตรท่ี ๕ การจัดการศึกษา เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
      ยุทธศาสตรท่ี ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 3.8 ยุทธศาสตรตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร) 

     ยุทธศาสตรท่ี ๑ จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนท่ีชายแดน 
     ยุทธศาสตรท่ี ๒ ผลิต พัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน 
     ยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
     ยุทธศาสตรท่ี ๔ เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชื่อมโยง “Thailand 4.0” 
     ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     ยุทธศาสตรท่ี 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีชายแดน 
                                                                                        /4. หลักการ... 
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4. หลักการและเหตุผล (พอสังเขป) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
5. วัตถุประสงค 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
6. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
        6.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
        6.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
7. กลุมเปาหมายโครงการ ........................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
8. กิจกรรมท่ีดําเนินการ / ระยะเวลา /สถานท่ี พ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 

ระยะเวลา /สถานท่ี พ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
.................................................................................. 

ระยะเวลา …………………………………………………...…… 
…………………………………………………………………………. 
สถานท่ี พ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ………………..………….…….. 

กิจกรรมท่ี 2 ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
................................................................................... 

ระยะเวลา …………………………………………………...…… 
…………………………………………………………………………. 
สถานท่ี พ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ………………..………….…….. 

กิจกรรมท่ี 3 ……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………. 
................................................................................... 

ระยะเวลา …………………………………………………...…… 
…………………………………………………………………………. 
สถานท่ี พ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ………………..………….…….. 

                      ฯลฯ  

9. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรบัจัดสรร 
รวมท้ังสิ้น 

ใชไป 
 

คงเหลือ 

.......................... .............................. ......................... 
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10. ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของกิจกรรม (จากขอ 8) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
11. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากขอ 7)  
     11.1 เชิงปริมาณ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
     11.2 เชิงคุณภาพ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
๑2. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงการดําเนินการสูความสําเร็จ จํานวน 5 ภาพ 
ขนาด file เทากับหรือมากกวา 2 MB) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
13. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
     13.1 ปญหา อุปสรรค 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
     13.2 แนวทางแกไข 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
14. แผนท่ีจะดําเนินการตอไป 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
15. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 
๑6. ผูรายงาน........................................................................ตําแหนง....................................................................... 
     โทรศัพท...................................โทรสาร................................E–mail : ............................................................... 

17. วันท่ีรายงาน ณ วันท่ี ............... เดือน ...........................พ.ศ. 2563 
 

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

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kanpeo.go.th/

	..............................................................................................................................................................................................................................................................

