


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน

. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีค ำขยำยว่ำ ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีมีต่อชำติ
บ้ำนเมือง ยึดมั่นในศำสนำ มั่นคงในสถำบันพระมหำกษัตริย์ และมีควำมเอ้ืออำทรต่อ
ครอบครัวและชุมชนของตน

. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีค ำขยำยว่ำ ให้รู้จักแยกแยะสิ่งท่ีผิด – ท่ีถูก 
สิ่งชั่ว – สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบท่ีดีงำม ปฏิเสธสิ่งท่ีผิดที่ชั่ว เพ่ือสร้ำงคนดีให้แก่
บ้ำนเมือง

. มีงานท า มีอาชีพ ข้อนี้มีค ำขยำยว่ำ ต้องให้เด็กรักงำน สู้งำน ท ำงำนจนส ำเร็จ   
อบรมให้เรียนรู้กำรท ำงำน ให้สำมำรถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้

. เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีค ำขยำยว่ำ กำรเป็นพลเมืองดีเป็นหน้ำท่ีของทุกคน    
สถำนศึกษำและสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำท่ี
พลเมืองดี กำรเป็นพลเมืองดีหมำยถึงกำรมีน้ ำใจมีควำมเอื้ออำทร ต้องท ำงำน
อำสำสมัครงำนบ ำเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า”



ค ำน ำ 
                   

รายงานประจ าปี 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับนี้ ได้รวบรวม  
ผลการด าเนินงานตามภารกิจและโครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงและเป็นข้อมูลในการพัฒนางาน           
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สู่การ
ปฏิบัติในระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลการด าเนินงานจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมสอดคล้องกับความต้องการ 
                                              พัฒนาประเทศ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนละสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
         ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 
แก่สาธารณชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายต่อไป และขอขอบคุณ
คณะท างานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานประจ าปี 2561 ฉบับนี้ 
                    

             

                    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
         มกราคม  2561 
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 

 

       

               ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  ตั้ งอยู่ เลขที่  8/6 หมู่ที่  12  ต ำบลปำกแพรก         
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษำธิกำร จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 
เมษำยน พ.ศ.2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของ
กระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบัติรำชกำร    
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่มอบหมำย และมีอ ำนำจหน้ำที่ใน      
เขตจังหวัด ดังนี้ 
   1. รับผิดชอบงำนธุรกำรของ กศจ.  อกศจ. คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คณะอนุกรรมและคณะท ำงำน รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำร      
ที่เป็นไปตำมอ ำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมท่ี กศจ.มอบหมำย 
     2. จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร 
              3. สั่งกำร ก ำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
     4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสำนงำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำ 
      5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเพ่ือคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
     6. ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
              7. ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนวกำรศึกษำ    
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
     8. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงินและกำรบัญชีของส่วนรำชกำร หรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
              9. ส่งเสริมและประสำนงำนกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำเพ่ือกำรศึกษำ 
     10. ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำเอกชน 
     11. ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย รวมทั้งปฏิบัติ
ภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนงำนต่ำง ๆ ในจังหวัด 
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 

   กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี แบ่งหน่วยงำนภำยใน
ออกเป็น 8 กลุ่ม ตำมประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศ ณ วันที่  12 มิถุนำยน           
พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
      1.กลุ่มอ ำนวยกำร 
      2.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
      3.กลุ่มนโยบำยและแผน 
      4.กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
      5.กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 
      6.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
      7.กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
      8.หน่วยตรวจสอบภำยใน 
โดยมจี ำนวนบุคลำกรตำมกรอบอัตรำก ำลังและปฏิบัติงำนจริงในแต่ละกลุ่มงำน ดังนี้ 

ต าแหน่ง/กลุ่ม                     จ านวนบุคลากร 
กรอบอัตราก าลัง บุคลากรปฏิบัติงานจริง 

ศึกษำธิกำรจังหวัด 1 1 
รองศึกษำจังหวัด 1 1 
กลุ่มอ ำนวยกำร 7 5 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 13 5 
กลุ่มนโยบำยและแผน 7 5 
กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 6 5 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 4 2 
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 21 14 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 5 3 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 2 2 
           รวม 65 43 

                             (ข้อมูล ณ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ.2560) 
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
 

กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรศึกษำตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์และบูรณำกำรกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ในระดับจังหวัดเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของ
หน่วยงำน สถำนศึกษำ องค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนในพ้ืนที่  และมีองค์คณะบุคคลใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำระดับจังหวัด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กจ.) 
 

   1.1 นำยจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี     ประธำนกรรมกำร 
             1.2  ศึกษำธิกำรภำค 4           รองประธำน 

   1.3 นำยไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์      ผู้แทน สพฐ.       กรรมกำร 
   1.4 นำยภูวเดช อินทรพรหม      ผู้แทน ศอส.       กรรมกำร 
   1.5 ดร.ณรงค์เดช รัตนำนนท์เสถียร     ผู้แทน สกอ.       กรรมกำร 
   1.6 นำงสำวศิริรัตน์ เสือโรจน์      ผู้แทน กคศ.       กรรมกำร 
   1.7 ว่ำที่ร้อยตรี ปำนพจน์ วิณิชยกุล     ผู้แทน สช.       กรรมกำร 
   1.8 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี    ผู้แทน กศน.      กรรมกำร 

             1.9 นำยเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์      ผู้แทนองค์กรภำคเอกชน   กรรมกำร 
   1.10 นำยวรรษภณ แสงเป่ำ      ผู้แทนองค์กรวิชำชีพ      กรรมกำร 
   1.11 นำยศิวโรฒ จิตนิยม      ผู้แทนภำคประชำชน      กรรมกำร 
   1.12 พลตรี เยี่ยมชัย บุตรดำวงษ์      ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมกำร 
   1.13 นำยอุดม เหลืองสด       ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมกำร 
 1.14 นำยวิเชียร เจนตระกูลโรจน์       ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมกำร 
   1.15 นำยอนันต์ กัลปะ  ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี       กรรมกำร 

และเลขำนุกำร 
   1.16 นำยโอภำส ต้นทอง          รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี     ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
   1.17 นำงสำวปิยนำถ สืบเนยีม นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ     ผู้ชว่ยเลขำนุกำร  

   1.18 นำงพรทิพย์ สันทัด  นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำรพิเศษ     ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 

        2. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.กจ.) 

             2.1 นำยอุดม เหลืองสด     ประธำนอนุกรรมกำร 
            2.2 นำงสำวศิริรัตน์ เสือโรจน์    อนุกรรมกำร 

  2.3 นำยวรรษภณ แสงเป่ำ    อนุกรรมกำร 
  2.4 นำยโชคชัย ฟักโต     อนุกรรมกำร 
  2.5 นำยประยูร สุธำบูรณ์     อนุกรรมกำร 
  2.6 นำยนำเคนทร ์ทองไพรวัลย์    อนุกรรมกำร 
  2.7 นำยนันทพล พงษ์สรอย    อนุกรรมกำร 
  2.8 นำยจักรกฤษ แย้มสรวล    อนุกรรมกำร 

2.9 นำยอนันต์ กัลปะ     อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร  
  2.10 นำยโอภำส ต้นทอง     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

2.11 นำงสำวปิยนำถ สืบเนียม    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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3. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

  3.1 ดร.ณรงค์เดช รัตนำนนท์เสถียร   ประธำนอนุกรรมกำร 
  3.2 นำยศิวโรฒ จิตนิยม     อนุกรรมกำร 
  3.3 นำยวิเชียร เจนตระกูลโรจน์    อนุกรรมกำร 
  3.4 นำยนรินทร์ ช ำนำญดู    อนุกรรมกำร 
  3.5 นำยทวี ชูศรี      อนุกรรมกำร 
  3.6 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ กำรพำนิช  อนุกรรมกำร 
  3.7 นำงสำวฐิติมำ กลั่นบุศย์    อนุกรรมกำร 
  3.8 นำยวรวุธ พงษ์วิทยภำนุ    อนุกรรมกำร 
  3.9  นำยอนันต์ กัลปะ     อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  3.10 นำงสำววิไลรัตน์ คันธำวัฒน์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  3.11 นำงวันทนีย์ ขำวผ่อง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

4. คณะอนุกรรมการด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

  4.1 นำยภูวเดช อินทรพรหม    ประธำนอนุกรรมกำร 
  4.2 นำยเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร ์    อนุกรรมกำร 
  4.3 บำทหลวง สุรินทร์ จำรย์อุปกำระ   อนุกรรมกำร 
  4.4 นำยประทีป หวำนชิต    อนุกรรมกำร 
  4.5 นำยพงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์    อนุกรรมกำร 
  4.6 นำยสุวรรณ เรืองอินทร์    อนุกรรมกำร 

4.7 นำงอรนิช วรรณนุช     อนุกรรมกำร 
4.8 นำยสรรเพชร ศลิษฎ์อรรถกร    อนุกรรมกำร 
4.9 นำยอนันต์ กัลปะ     อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 
4.10 นำยชำลี ส ำรองทรัพย์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา 
 

คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

    

  

  

  

โครงสร้างการบรหิารงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(กศจ.กจ.) 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(อกศจ.กจ.) 

รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

 การจัดการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานที่
จัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดส่วนราชการอ่ืน ดังนี้  

 1. ข้อมูลด้านปริมาณ 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
             จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัด 
 

สังกัด/หน่วยงาน สถานศึกษา 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ห้องเรียน บุคลากร 

รวมท้ังสิ้น 531 176,337 7,646 11,565 

1. กระทรวงศึกษาธกิาร (ศธ.) 500 168,202 7,333 11,030 

  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 450 113,800 5,414 7,852 

  1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน (สช.) 23 16,669 531 1,030 

  1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 4 13,917 257 1,234 

  1.4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 8 7,888 423 634 
  1.5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา      
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

15 15,928 708 280 

2. ส่วนราชการอื่น 31 8,135 313 535 
  2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

14 5,732 192 380 

  2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : ร.ร.ตชด. 14 2,166 111 113 

  2.3 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.):ร.ร.พระปริยัติธรรม 3 237 10 42 
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ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2560  
              จ าแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

สังกัด 
 

จ านวนนักเรียน นักศึกษา / ประเภทการศึกษา 

ระดับ
ปริญญา รวม 

สายสามัญ สายอาชีพ 

ก่อน
ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช ปวส. 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ.) 

18,911 53,918 27,872 12,890 209 - - 113,800 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) 

5,075 10,437 1,063 94 - - - 16,669 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

- - - - - - 13,917 13,917 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

- - - - 5,493 2,395 - 7,888 

ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบรุี (กศน.) 

- 844 6,483 7,946 655   15,928 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) : 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

1,436 3,099 921 276 - - - 5,732 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(สตร.) : ร.ร.ตชด. 

547 1,619 - - - - - 2,166 

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

- - 174 63 - - - 237 

รวมท้ังสิ้น 25,969 69,917 36,513 21,269 6,357 2,395 13,917 176,337 
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         2. ข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    

    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2560     
    จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

 

กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้หลัก 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ปีการศึกษา +เพ่ิม/ 
-ลด 

ปีการศึกษา +เพ่ิม/ 
-ลด 

ปีการศึกษา +เพ่ิม/ 
-ลด 2559 2560 2559 2560   2559 2560 

ภาษาไทย 52.31 45.93 -6.38 45.33 46.04 +0.71 50.07 46.89 -3.18 

สังคมศึกษา       34.30 33.10 -1.20 

ภาษาอังกฤษ 33.28 34.55 +1.17
7 

30.29 28.56 -1.73 25.02 25.28 +0.26 

คณิตศาสตร์ 39.37 36.09 -3.28 27.77 24.24 -3.53 22.67 21.82 -0.85 

วิทยาศาสตร์ 40.42 38.71 -1.71 34.25 31.17 -3.08 30.18 27.54 -2.64 

รวมเฉลี่ย 41.37 38.82 -2.55 34.41 32.50 -1.91 32.45 30.93 -1.10 

 
 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  
              ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
              ปีการศึกษา 2559 – 2560 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก 

 
 
 
 

กลุม่สาระ 
การเรยีนรู้หลกั 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปีการศกึษา +เพ่ิม/ 

-ลด 
ปีการศกึษา +เพ่ิม/ 

-ลด 
ปีการศกึษา +เพ่ิม/ 

-ลด 2559 2560 2559 2560 2559 2560 

ทักษะการเรียนรู้ 39.81 42.52 +2.72 41.49 38.39 -3.10 36.49 38.73 -4.85 

ความรู้พื้นฐาน 40.57 33.06 -7.51 31.85 30.35 -1.50 27.33 26.63 -4.52 

การประกอบอาชีพ 39.34 42.23 +2.89 42.31 44.69 +2.38 41.58 47.05 +10.87 

ทักษะการด าเนินชีวิต 47.39 49.93 +2.54 47.61 47.79 +0.18 40.56 42.73 +4.44 

การพัฒนาสังคม 48.72 46.59 -2.13 37.24 36.70 -0.54 23.36 30.17 +8.70 

รวมเฉลี่ย 43.16 42.86 -0.30 40.10 39.58 -0.51 30.44 33.37 +2.93 
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ตารางที่ 5  แสดงผลการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V –NET)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
              และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2559 - 2560 จ าแนกรายวิชา 

 

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวช. คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวส. 
ปีการศกึษา +เพ่ิม/  

-ลด 
ปีการศกึษา +เพ่ิม/ 

-ลด 2559 2560 2559 2560 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 33.39 40.66 +7.27 31.84 35.26 +3.42 

ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 30.05 30.16 +0.11 31.10 30.46 -0.64 

ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวติ 46.73 53.11 +6.38 46.40 47.89 +1.49 

ทักษะการจัดการอาชีพ 37.88 38.16 +0.28 33.69 32.84 -0.85 

รวมคะแนนเฉลี่ย 37.01 40.52 +3.51 35.76 36.61 +1.34 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
       ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาระดับ
จังหวัดอย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนมีคุณธรรม         
น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 

 

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

   3. ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ                 
   4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

ค่านิยมองค์การ (Core Values) 
            ท างานเป็นทีม  ซื่อสัตย์  มีน  าใจ  ใฝ่เรียนรู้  
อยู่อย่างพอเพียง   
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                                  
    

   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ (Goal)  
    1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกัน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมี

ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
    2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของจังหวัดและพื นที่ชายแดน 
    3. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้   

อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ (Strategies) 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพื นที่ชายแดน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 
                                  พัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
              ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศกึษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   

 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ไดด้ ำเนินกำรจัดประชุม ก ำหนดแผนออกติดตำม 

ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีตำมจุดเสี่ยงต่ำง ๆ ประสำนงำนและแจ้งหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถำนีต ำรวจภูธรเมืองกำญจนบุรี สถำนีต ำรวจภูธรท่ำม่วง สถำนีต ำรวจภูธรทองผำภูมิ สถำนี
ต ำรวจภูธรสังขละบุรี ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำญจนบุรี ส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำญจนบุรี ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดกำญจนบุรี เพ่ือมอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่
มำร่วมปฏิบัติงำนตรวจ ติดตำม  เฝ้ำระวังและสอดส่องควำมประพฤตินักเรียน และนักศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 
ตำมจุดเสี่ยงต่ำง ๆ เช่น ร้ำนอินเตอร์เน็ต ร้ำนเกมส์ สวนสำธำรณะ ฯลฯ โดยในปีงบประมำณ 2561 ได้
ด ำเนินกำรตรวจ ติดตำมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำในพ้ืนที่ จ ำนวน  4 ครั้ง 16 แห่ง 

          งบประมาณ : จ ำนวน   40,000 บำท          

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
จำกกำรออกตรวจ ติดตำม เฝ้ำระวังและสอดส่องควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ตำมระยะเวลำดังกล่ำว 
ไม่พบนักเรียน นักศึกษำ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรืออยู่ในพื้นท่ีที่เสี่ยงต่อกำรมั่วสุมอบำยมุข 
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของ 
คณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด 
กาญจนบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุข
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สนาม         
หน้าโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) โดย นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นประธานในการจัดงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล 2) กิจกรรมจิตอาสา 

บ าเพ็ญประโยชน์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี 
ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรี บุคลากรทางการลูกเสือ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม  

          งบประมาณ : จ านวน   50,000 บาท           
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันตก)    
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 4 และส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 5 จัดงำน “ชุมนุมยุวกำชำดส่วนภูมิภำค (ภำคตะวันตก) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ” ณ ค่ำยนำคำแคมป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศำลำยำ   
ในพระสังฆรำชูปถัมภ์ อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 - 9 มิถุนำยน 2561 โดยมีสมำชิก      
ยุวกำชำด และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด เข้ำร่วมชุมนุม รวมทั้งสิ้น 560 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 กำรจัดกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ มีดังนี้ 
                1. กิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม และกิจกรรมยำมว่ำง 1 กิจกรรม ได้แก่             
      1) กิจกรรมกำชำดและยุวกำชำด 
                             2) กิจกรรมสุขภำพ     
                             3) กิจกรรมสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจอันดี  
      4) กิจกรรมจิตอำสำ 
      5) กิจกรรมยำมว่ำง         
 2. กิจกรรมพิเศษ (ภำคค่ ำ) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่           
      1) กิจกรรมกำรแสดงรอบกองไฟ   
      2) กิจกรรมเทิดพระเกียรติรัชกำลที่ 10  
      3) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม    
 3. กิจกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้ 
      1) พิธีเปิด-ปิด  
      2) พิธีบวงสรวง  

   งบประมาณ : จ ำนวน   94,472  บำท  

       จำกกำรประเมินผลกำรจัดงำนชุมนุมยุวกำชำดฯ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมงำนชุมนุมยุวกำชำด มีควำม               
พึงพอใจในภำพรวม อยู่ในระดับมำก ร้อยละ 86.40  
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2561  

  
               การด าเนินโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2561 โดยจัดกิจกรรมสวน
สนามและประกวดระเบียบแถว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัด เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ ลูกเสือ 
เนตรนารี ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ าแนกเป็น กองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กองเนตรนารีสามัญ และ
กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมประกวดระเบียบ
แถว จ านวน 12 กอง โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ได้แก่ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนวัดปรังกาสี อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัด
กาญจนบุรี 

    งบประมาณ : จ านวน   31,000 บาท  ใช้จริง  30,335  บาท           

 
 จัดกิจกรรมสวนสนามและประกวดระเบียบแถว เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2561   
 ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

                 
         การด าเนินโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างความรัก  ความอบอุ่นให้กับคนใน
ครอบครัว นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติที่ดี ตระหนักและเห็นความส าคัญของการประพฤติตนอย่างเหมาะสม
กับสภาพและวัย มีความรัก ความสามัคคีในครอบครัว อันจะน ามาซึ่งความสมานฉันท์ในสังคม โดยจัดกิจกรรม 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี   
มีสมาชิกครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 220 คน 

      การจัดกิจกรรม : ประกอบด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐานหลัก 12 ฐานย่อย และ 1 เวที
กิจกรรม ดังนี้ 

      1. กิจกรรมฐานวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม 
     ฐานย่อยท่ี 1 ให้เกียรติ และเคารพ บรรจบความเข้าใจ 
     ฐานย่อยท่ี 2 เหรียญโปรยทานสานสายใย 
     ฐานย่อยท่ี 3 หน้าที่ฉัน หน้าที่เธอ หน้าที่เรา 
      2. กิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
     ฐานย่อยท่ี 1 การปรับปรุงอาหารเสริมนม 
     ฐานย่อยท่ี 2 เมี่ยงค า 
     ฐานย่อยท่ี 3 มะพร้าวน้ าหอม 
      3. กิจกรรมฐานครอบครัวสุขสันต์ 
     ฐานย่อยท่ี 1 มาด้วยกัน ไปด้วยกัน 
     ฐานย่อยท่ี 2 พลังรัก 
     ฐานย่อยท่ี 3 สื่อสารสุขสม 
      4. กิจกรรมฐานทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกัน 
     ฐานย่อยท่ี 1 นวดเพ่ือสุขภาพ 
     ฐานย่อยท่ี 2 ผักเพ่ือสุขภาพ 
     ฐานย่อยท่ี 3 ขยะรีไซเคิล 

  งบประมาณ : จ านวน   185,000 บาท            
 

      จากการจัดกิจกรรมตามโครงการ ส่งผลให้ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ใน
การดูแลบุตรหลานที่อยู่ในความปกครองได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างความรัก ความเข้าใจ และความสัมพันธ์
อันดีโดยการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน จากการประเมินผลโครงการฯ พบว่าผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม   ตามโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.25 
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โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจ าปี 2561 
 

               ความเป็นมา : ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  ( Guide) หมำยถึงผู้ที่ฝึกฝนตนเองให้พร้อมที่จะแนะน ำ และ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนเสมอ โดยกำรฝึกทักษะต่ำง ๆ ให้มีควำมพร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม และ
คุณธรรมในประเทศไทย คุณหญิงกนก สำมเสน วิล ได้น ำกิจกรรมนี้เข้ำมำเมื่อ พ.ศ. 2500 ใช้ชื่อองค์กำรว่ำ
สมำคมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย (The World Association of Thailand) จดทะเบียนเป็น   
สมำคมฯ  เมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2501 สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ทรงรับอยู่ใน   
พระบรมรำชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 มกรำคม พ.ศ. 2506 และองค์กำรผู้บ ำเพ็ญประโยชน์แห่งโลกรับเข้ำเป็น
สมำชิกโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2515 เพ่ือให้เยำวชนได้ตระหนักถึงภำระหน้ำที่ของกำรธ ำรงรักษำซึ่งคุณควำมดี
และพลังของตนในกำรสร้ำงสรรค์ชุมชน สังคม และประเทศชำติ  

     เ พ่ือให้สมำชิกยุ วกำชำดได้บ ำ เ พ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ ำอยู่ หั ว                         
มหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  ในวันที่ 28 กรกฎำคม 2561 และปลูกฝังคุณธรรม อุดมการณ์                
ในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ปลูกจิตส านึกให้ยุวกาชาด มีความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัยและมีบุคลิก                   
ที่สง่างาม ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจ าปี 2561 
  

              การด าเนินงาน 
      1. ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 
2561 
       2. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
       3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด               
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น การท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน การก าจัดขยะ เป็นต้น  
       4. กิจกรรมชุมชนร่มเย็น โดยเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดร่วมกัน                           
ท าความสะอาดบริเวณวัดถาวราราม และวัดเทวสังฆาราม 
       5. ส าหรับโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้น าสมาชิกยุวกาชาดบ าเพ็ญประโยชน์ในสถานที ่                
ที่เหมาะสม 

    งบประมาณ : จ านวน   10,000 บาท               
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             ผลการด าเนินงาน 

                1.ผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 1) สมาชิกยุวกาชาด  ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ 

สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
                    2) ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในตนเอง 
                    3) ได้ฝึกตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น ความมีวินัยในตนเอง การรู้จักบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  ความสามัคคี  ความอดทน ฯลฯ 

                2.ผลต่อสังคม 
                    1) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติกิจกรรมท าความดีที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม 
                     2) ท าให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)                  

      
    ความเป็นมา : ศูนย์อ ำนวยกำรและป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ (ศอ.ปส.) และ

ส ำนักงำน ป.ป.ส.  ในฐำนะหน่วยงำนก ำหนดนโยบำยและหน่วยงำนเจ้ำภำพหลักในกำรบูรณำกำร             
แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของประเทศ ได้ก ำหนดแผนประชำรัฐร่วมใจ ป้องกัน              
ยำเสพติด พ.ศ.2561 ซึ่งประกอบด้วย 4 แผน คือ แผนปรำบปรำมยำเสพติด  แผนป้องกันยำเสพติด                 
แผนบ ำบัดรักษำยำเสพติด และแผนบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร ซึ่งในส่วนของแผนป้องกันยำเสพติด 
กระทรวงศึกษำธิกำรได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนแผนงำนสร้ำงภูมิคุ้มกันในเด็ก
ปฐมวัย และแผนงำนสร้ำงภูมิคุ้มกันเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำในพ้ืนที่ เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันของ             
ทุกหน่วยงำนในสังกัด โดยมีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ท ำหน้ำที่ในกำรอ ำนวยกำร บริหำรจัดกำร 
ประสำนงำน และก ำกับติดตำม ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  

                   เพ่ือกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับเด็กปฐมวัย      
เด็กและเยำวชนในจังหวัดกำญจนบุรี ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงจัดท ำโครงกำรรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBEER ONE) 

    การด าเนินงาน  
         1. จัดกิจกรรมกำรประเมินผลงำนดีเด่น โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและ 

อบำยมุข ประจ ำปี 2560 ระดับทองและระดับเพชร   

         2. จัดประชุมรับทรำบนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำ 

สีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  ประจ ำปี 2561  
         3. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์เนื่องในวันยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน) ประจ ำปี 

2561 

         4. กำรสุ่มตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะโดยใช้ชุดตรวจหำสำรเสพติดในปัสสำวะ 

โดยมีสถำนศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 46 แห่ง ดังนี้ 
          1) สถำนศึกษำเอกชน จ ำนวน 24 แห่ง 

              2) ศูนยก์ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ จ ำนวน 14 แห่ง 
              3) วิทยำลัยอำชีวศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี  จ ำนวน 8 แห่ง 

    งบประมาณ : จ ำนวน   20,000 บำท               
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        ผลการด าเนินงาน 

     1. สถำนศึกษำในพ้ืนที่มีควำมเข้มแข็งและเป็นสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
มีผลกำรด ำเนินงำนระดับทอง จ ำนวน ๑๗ แห่ง และระดับเพชร  ๑๔ แห่ง 

     2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ เข้ำใจ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยำเสพติด รวมถึงมีทักษะใน    
กำรป้องกันตนเองให้ห่ำงไกลจำกยำเสพติดและทรำบแนวทำงในกำรด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว
ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข 
   

       กิจกรรมที่ 1  
 

การประเมินโครงการสถานศกึษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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กิจกรรมที่ ๒  
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการรับทราบแนวทางการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุร ีอ าเออเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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กิจกรรมที่ ๓  
 

การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)  
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
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กิจกรรมที่ ๔ 
 

กิจกรรมการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด : โดยใช้ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย  
กิจกรรมสร้างเครือข่ายโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา  

          
     ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์     

ที่จะท าให้ โรงเรียนเป็นต้นแบบการสร้างคนดีสู่สั งคม จึงได้มีการจัดตั้ งโครงการกองทุนการศึกษา               
เพ่ือพระราชทานการศึกษาแก่เด็กทั่วไป และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีเป็นประธานโครงการกองทุนการศึกษา และพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน   
คณะกรรมการบริหารโครงการ ซึ่งโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝัง
ค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี 2) ส่งเสริม 
สนับสนุนให้เด็กที่มีความประพฤติดี ได้รับการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพได้ 3) ส่งเสริม
สนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยสร้าง        
ความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน สร้างจิตส านึกให้ครูรักนักเรียน ให้นักเรียนรักครู พร้อมทั้งพระราชทาน 
ชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการกองทุนการศึกษา” โดยแนวทางการด าเนินการของโครงการเป็นลักษณะปิดทองหลังพระ 

    จังหวัดกาญจนบุรี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาดังกล่าว จ านวน 11 โรงเรียน 
ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวทางที่โครงการกองทุนการศึกษาได้วางรูปแบบไว้แล้วทุกประการ          
แต่เนื่องจากการด าเนินโครงการกองทุนการศึกษา เป็นที่รับรู้กันในแวดวงการศึกษาเท่านั้น ส่วนราชการอ่ืน ๆ 
หน่วยงานภายนอก หรือแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นที่โรงเรียนเหล่านั้นตั้งอยู่      
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้การด าเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนที่จัดขึ้นเลย  

              พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ได้มีแนวคิดที่จะ
ให้ชุมชนในพ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ให้มีส่วนรับรู้ มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมให้การสนับสนุน ร่วมมือกับ
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  ให้เป็นที่รับรู้ 
รับทราบกันอย่างแพร่หลาย และให้ชุมชนได้เกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ใน
ด้านการจัดการศึกษา จึงมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาขึ้น 

 
                 

 

 

 

 

 

 



29 
 

รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

     การด าเนินงาน 
                     1. จัดประชมุสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงตระหนักและสร้างเครือข่ายโรงเรียนโครงการ 
กองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 – ๒6  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑  ณ โรงแรมราชศุภมิตร      
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
             2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

               งบประมาณ  จ านวน  ๒๕๖,๙๐๐  บาท (งบพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี)    

               ผลการด าเนินงาน : มีผู้บริหาร ครู และผู้แทนชุมชนในพ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียนในโครงการ   
กองทุนการศึกษา จ านวน 11 โรงเรียน ๒๒ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น  ๒๒๐ คน เข้าร่วมประชุมตามโครงการ 

      
 กิจกรรมสร้างเครือข่ายโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา  

เมื่อวันที่ 25 -26 กันยายน 2561 
 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   
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โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561 
     

     ความเป็นมา : ประเทศไทยได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ตามค าเชิญชวนของ
องค์การสหพันธ์เพ่ือสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2498 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน รู้จักวิธีเลี้ยงเด็ก
ให้มีสุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้ส านึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน รัฐบาลได้
เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 
กันยายน  2530 มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี 

     เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้ภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการระดม    
สรรพก าลังการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนตามแนวการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในการพัฒนาประเทศชาติ และให้ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบอนาคตของชาติตระหนักในความส าคัญ   
ของเด็กและเยาวชน โดยให้ความรัก การคุ้มครอง การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นพิเศษ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ ตระหนักถึงบทบาทและเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม และเป็น
อนาคตอันส าคัญของประเทศชาติ จึงได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2561 ขึ้น โดยด าเนินงาน
ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด
กาญจนบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี               
จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการจัดงาน และ
มีเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 5,000 คน จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมงานวันเด็ก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็น                     
ร้อยละ 85.30  
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โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา 
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   

       

ความเป็นมา  : สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา              
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
การประชุม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญของแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นบูรณาการ
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน รวมถึงองค์กรประชาสังคม เพ่ือให้การพัฒนาด้านการศึกษามี  
ความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและ
อุตสาหกรรมไทยแลนด์ ๔.๐ กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความส าคัญของการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา             
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถเข้าสู่เส้นทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้  ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ จึงจัดท าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานทางการศึกษา
ระดับภาคและระดับจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนการศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมระหว่ างการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ สามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพให้มีทักษะต่อยอดใน
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีและประชาคม 
ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งในระดับภูมิภาคและจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการ
จัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษาขึ้น 

               การด าเนินงาน 
 1. จัดประชุมเวทีและประชาคมเพ่ือน าเสนอหลักสูตร 
  2. จัดท ายุทธศาสตร์และเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา 
  3. คัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
  4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
   5. สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  4 แห่ง ๆ ละ 100,000 บาท 
   6. นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรเชิงประจักษ์ 
  7. จัดประชุมเวทีและประชาคมเพ่ือก าหนดหลักสูตร/แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
  8. นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรฯ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุเลียบ  
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย และโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 
  9. นิเทศ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
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  10. ศึกษาดูงานหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ที่มีความเข้มแข็ง เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 
         วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  
         วันที่  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พร้อม เยี่ยมชม
นิทรรศการสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการจัดหลักสูตรเชื่อมโยงต่อเนื่องของจังหวัดน่าน                  
ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีสถานศึกษาที่น าผลงานมาเผยแพร่ ได้แก่                 
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  โรงเรียนสตรีศรีน่านและโรงเรียนสาธุกิจ
ประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และศึกษาดูงาน ณ 
วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

               งบประมาณ : จ านวน  ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ใช้จริง  1,154,398 บาท 

         ผลการด าเนินงาน  

        1. มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 
                        1) หลักสตูรการถนอมและแปรรูปอาหารกาญจนบุรีสู่สากล   
                            โรงเรยีนบ้านพุเลียบ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
                        2) หลักสตูรการขาย  
                            โรงเรยีนไทรโยคน้อยวิทยา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
                        3) หลักสตูรธุรกิจศิลป์สร้างสรรค์ 
                            โรงเรยีนบ้านห้วยมาลัย อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
                        4) หลักสตูรการจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยว 
                            โรงเรยีนวัดวังก์วิเวการาม อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
                2. มีแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับ 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

      3. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบและแนวทาง   
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่
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 หลักสูตร “การถนอมและแปรูปอาหารกาญจนบุรีสู่สากล”   
 โรงเรียนบ้านพุเลียบ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
หลักสูตร “การขาย” 

 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อ าเภอไทรโยค สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
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 หลักสูตร “ธุรกิจศิลป์สร้างสรรค”์  
โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย อ าเภอสังขละบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร “การจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยว” 
โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม อ าเภอสังขละบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
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 หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ  
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 

และอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมศึกษาดูงานหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา                
ที่มีความเข้มแข็ง เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพครโูรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี  

                
  การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี ไดด้ าเนินงาน ดังนี้ 
                     1. จัดประชุมวางแผนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพครู พร้อมทั้งจัดท าหลักสูตรการอบรม  
จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

 (1) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติ 
ของผู้เรียน (Active Learning)  
                             (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ ให้กับผู้บริหาร 
และครูในโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี 
  2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี                  
จ านวน 170 คน พร้อมทั้งประเมินผลการอบรม 
       3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน              

              ผลการด าเนินงาน 

               1. ผู้ เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 100 มีความรู้  ความเข้าใจ ในเทคนิควิธีการ รูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแบบ Active Learning (กระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ 
Steps) ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ 
สร้างความรู้ ใช้ความรู้ผลิตผลงานและสร้างนวัตกรรมอาชีพตามมาตรฐานสากล น าไปสู่การยกระดับคุณภาพ
คนไทยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  
                2. ผู้เข้ารับการพัฒนามีสื่อ นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะเทคนิควิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วย
กระบวนการ เรี ยนรู้ ตามแนวทางของ BWB (Backward Design)/ KM (Knowledge Management)/                 
MI (Multiple Intelligences)/ PBL (Problem-based Learning-Project-based)/ BBL ( Brian-based 
Learning)/ Construction และนวัตกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
               3. ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนได้เรียนรู้และฝึกออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward 
Design โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๒ Steps และการวัดผลและประเมินผล                    
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
สามารถน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนและเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนของตนเองได้  
      4. ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนรับรู้ถึงคุณค่าของการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนรอบ
ด้านทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสร้างเจตคติ  ค่านิยม พร้อมน าหลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ
วางแผนไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับชั้นเรียน เพ่ือสร้างนิสัยและวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะ              
ให้ผู้เรียนน าไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในทุกระดับ 
                  5. ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าการพัฒนา ร้อยละ 100 เข้าใจและเข้าถึงกระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรการเรียนการสอน สามารถจัดบริบทและสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การเรียนการสอน               
สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการสร้างคนที่มีศักยภาพตาม                
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ระบบเศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศ พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร์                   
และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประเทศไทยต่อไป  
                  6. โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพใน
การศึกษาต่อสายอาชีพ หรือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 งบประมาณ :  จ านวน  ๑๔๖,๐๐๐ บาท ใช้จริง  144,865  บาท 
  
 การพัฒนาคุณภาพครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี   

เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการพัฒนาคุณภาพครโูรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET   

      
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำคุณภำพครูโรงเรียนเอกชน               

เพ่ือยกระดับ O-NET โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน (O-NET) ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน และเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนของ
โรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภำพ โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
              การด าเนินงาน 

       1. จัดประชุมให้ควำมรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 
               1.1 กำรวิเครำะห์หลักสูตรและตัวชี้วัด  วิเครำะห์ข้อสอบให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

วิเครำะห์ผลกำรสอบจำกกำรสอบ Pre O-Net   
               1.2 วิเครำะห์และจัดท ำข้อสอบออนไลน์ในวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และ

ภำษำอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  
  โดยมีครู ผู้บริหำรโรงเรียน และหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำรของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำญจนบุรี 
จ ำนวน 19 โรงเรียน 79 คน เข้ำร่วมโครงกำร 
  2. นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  

    งบประมาณ : จ ำนวน   237,000 บำท   ใช้จริง  226,630  บำท           

               ผลการด าเนนิงาน  
                 1. ผู้ข้ำรับกำรพัฒนำ ร้อยละ 100 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์หลักสูตรและ
ตัวชี้วัด วิเครำะห์ข้อสอบให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด วิเครำะห์ผลกำรสอบจำกกำรสอบ Pre O-NET   
        2. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ร้อยละ 100 มีควำมรู้ในกำรวิเครำะห์และจัดท ำข้อสอบออนไลน์ได้ 

       3. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำได้น ำข้อสอบออนไลน์ที่จัดท ำไปพัฒนำนักเรียน 

         ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการพัฒนา  
           1. ควรเพิ่มกิจกรรมคลังข้อสอบให้มำกข้ึนในปีถัดไป 
           2. ระยะเวลำในกำรจัดประชุมปฏิบัติกำรฯ กระชั้นชิด ท ำให้กำรน ำข้อสอบไปพัฒนำ 

นักเรียนได้น้อย 
           3. ควรรวบรวมข้อสอบออนไลน์เพ่ือจัดท ำคลังข้อสอบระดับจังหวัด 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 
           ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา)  

              

  ความเป็นมา : จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดท่องเที่ยวภาคตะวันตกที่ส าคัญ เป็นแหล่ง 
อารยธรรมเก่าแก่มีแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ มีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ           
ชาวต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมมากมาย และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรีจึงม ี  
ความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน ในการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) ในการสื่อสาร เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่และ      
เตรียมความพร้อมด้านภาษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือ แนะน าแหล่งท่องเที่ยว
ให้กับผู้มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

                 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา)          
เพ่ือการสื่อสารภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินงาน ดังนี้  

      1.จัดท าหลักสูตรภาษาอาเซียน(ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

      2.ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา)          
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ส าหรับครู ผู้บริหาร บุคลากร และกรรมการด าเนินงาน จ านวน 80 คน 
ระยะเวลา 3 วัน 

      3. จัดค่ายภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับนักเรียน และบุคลากร (หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง/๒ หลักสูตร) จ านวน ๒๘ กลุ่ม  

      4. ประชุมสรุปการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดค่ายภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษ
และภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน     

     ผู้เข้าร่วมโครงการ   นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  
จ านวน 26  แห่ง 1,558 คน ประกอบด้วย 
                 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1-4 จ านวน 881 คน 
                 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน  235 คน  
                 3. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 208 คน 
                 4. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 216 คน 
                 5. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 18 คน 

     งบประมาณ  จ านวน  ๒,๑๐๖,๖๐๐ บาท (งบพัฒนาจังหวัด)   

               ผลการด าเนินงาน 

      1. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เข้ารับการพัฒนา 
      1.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) 

เพ่ือการสื่อสาร มากขึ้นร้อยละ 90 
 



44 

 

รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

       1.2 นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสาร 
มากขึ้นร้อยละ 98.20 

      1.3 นักเรียนน าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ในชีวิตจริงในท้องถิ่นเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต  
โดยสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้มากข้ึนและมีความเข้าใจเบื้องต้นในด้านสังคม วิถีชีวิต และ
สภาพแวดล้อมของประเทศเมียนมา 
                2.ผลที่เกิดขึ้นกับครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 

      2.1 ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอาเซียน  
(ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสาร มากขึ้นร้อยละ 90 

              2.2 คร ูผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษ  
และภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสารในระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 99.34 นอกจากนี้ คร ูผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถใช้ภาษาอาเซียน(ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) ขยายผลในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในรุ่นต่อ ๆ ไปได้ 
               3. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชน 

3.1 ชุมชนของผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์จากผู้เข้ารับการอบรมท่ีสามารถสื่อสารกับ 
ชาวต่างชาติได้ เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 
               3.2 บุคลากรในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับประโยชน์ในด้านการค้าท าให้สามารถ
ติดต่อสื่อสาร ซื้อขายสินค้าและแนะน าการท่องเที่ยวได้ในระดับเบื้องต้นกับชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจ
และท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 

Flowchart การพัฒนาหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมาเพื่อการสื่อสาร 

 
 

 
 
 
 

   
 
 

  

   
  

 

 

 



45 

 

รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 
 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา)   

ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3)                 
 

   ความเป็นมา : สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ก าหนดใน   
มาตรา 54 ระบุว่ารัฐต้องด าเนินการ ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย ซึ่งใน
การด าเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความเหมาะสมในภาพรวมของประเทศ ได้มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) ขึ้น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 
เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเด็นส าคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ การจัดท าร่างนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือแสดงผลข้อมูลของเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ และสมรรถนะเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 0 - 5 ปี เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานร่วมกันของทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้พิจารณาเห็นว่า การด าเนินงานให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
และดูแลก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้น นอกจากกระทรวงศึกษาธิกา  รแล้วยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      
อีกหลายฝ่าย อาทิ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง    
ของมนุษย์ องค์กรภาคเอกชนหรือมูลนิธิ เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน การดูแล    
และพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีเป้าหมายและแนว
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผน           
ที่เก่ียวข้องตามที่ ก.พ.ป. ก าหนดไว้ ตลอดจนให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย (อนุบาล 1-3) เพ่ือประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจการส่งเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัยของ
หน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีตามที่ ก.พ.ป.ก าหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
        1. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด 
        2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี 
(พ.ศ.2561–2564) 
             3.  จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบูรณาการร่วมมือการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดกาญจนบุรี” 
        4. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ          
จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2561 – 2564) 
        5. การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นไปตามนโยบาย      
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
                  6.นิเทศ ติดตามการปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) ณ โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต                    
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
           7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน 

    งบประมาณ : จ านวน   640,000 บาท  ใช้จริง   595,679   บาท             
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                ผลการด าเนินงาน 

        1. จังหวัดกาญจนบุรี มีข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เป็นศูนย์กลางใน       
การน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย 
        2.  มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือ
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยทุกหน่วยงานร่วมกันพัฒนา 
        3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พบแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้  
ระดับปฐมวัย สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้                

          แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
             1. น าแผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาและพัฒนาคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
              2. น าเสนอแผนงาน / โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 
              3. เผยแพร่เอกสารให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี 

                 
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ 

จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2561 – 2564) 
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โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  
 

         ความเป็นมา : กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 เพ่ือเป็นหลักสูตรส าหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้       
เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการ   
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์    
ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ นอกจากนี้ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กล่าวว่า “การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด
ถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อ
ธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทของสังคม วัฒนธรรม ด้วยความรัก 
ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์      
ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ” ส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน รับผิดชอบส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปีบริบูรณ์ ได้จัดท า
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัยขึ้น เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพ  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนปฐมวัย ให้แก่ครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน 23 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 2 คน จ านวนทั้งสิ้น 46 คน เมื่อวันที่ 28 – 29 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี         
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

               งบประมาณ : จ านวน 37,700 บาท  

               ผลการด าเนินงาน 
        1. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 สามารถน าความรู้สู่การปฏิบัติได้ทุกคน 
           2. โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 23 โรงเรียน มีหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ทุกโรงเรียน 
                 3. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สามารถประเมินหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ได้ทุกคน 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย โรงเรียนอกชน  
เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามพ่อ ร.๙ อนุสรณ์ 
   

               ความเป็นมา : อ ำเภอศรีสวัสดิ์ มีสภำพพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นป่ำไม้และภูเขำ มีพ้ืนที่รำบเป็น    
ส่วนน้อย ที่ดินท ำกินไม่มีเอกสำรสิทธิ ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกข้ำวโพด 
พริก นอกจำกนั้น มีอำชีพรับจ้ำงทั่วไป และบำงส่วนยังไม่มีอำชีพที่แน่นอน ปัญหำที่พบมำกในชุมชน  และ
ครัวเรือนส่วนหนึ่งคือ ปัญหำควำมยำกจนรำยได้ไม่เพียงพอกับรำยจ่ำยในครัวเรือน และมีหนี้สินเป็นส่วนใหญ่  
ส่งผลกระทบท ำให้นักเรียนมีปัญหำในกำรเรียนและบำงส่วนต้องออกกลำงคัน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรีและโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยำคม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษำเพียงแห่งเดียวของ
อ ำเภอศรีสวัสดิ์ เห็นควำมส ำคัญท่ีจะแก้ไขปัญหำดังกล่ำว จึงน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้
สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญำชุมชน บูรณำกำรด้วยองค์ควำมรู้อันหลำกหลำย โดยประสำนงำนกับ
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ ร่วมจัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้พอเพียงตำมพ่อ ร.๙ อนุสรณ์ เพ่ือให้
นักเรียน ชุมชน และประชำชนทั่วไป ได้ศึกษำถึงกำรน ำศำสตร์พระรำชำมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต              
ด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์จำกศูนย์กำรเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียน 
จ ำนวน 412 คน  ผู้ปกครอง และประชำชนในพ้ืนที่ จ ำนวน 30 หมู่บ้ำน โดยด ำเนินกำร ดังนี้ 

        1. ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนและส ำรวจควำมต้องกำรด้ำนอำชีพของประชำชนในพื้นที่ 
             2. ด ำเนินกำรจัดหำวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือจัดท ำฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนอำชีพ 

                         3. จัดท ำฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนอำชีพ  

               ผลการด าเนินงาน : มีฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนอำชีพ เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชำชนในพื้นที่
ได้ศึกษำเรียนรู้ จ ำนวน 6 ฐำน ดังนี้ 
         1. ฐำนกำรเรียนรู้ แปลงนำสำธิต 
                       2. ฐำนกำรเรียนรู้ พลังงำนทำงเลือก 
                        1) แก็สชีวภำพ 
                        2) เตำชีวมวล 
                        3) โซล่ำเซลล์ 
                        4) ตู้อบพลังงำนแสงอำทิตย์ 
                       3. ฐำนกำรเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์  
                        1) ปุ๋ยอินทรีย ์
                        2) น้ ำหมักชีวภำพ 
                        3) กำรเลี้ยงไส้เดือน  
                        4) กำรเผำถ่ำนและน้ ำส้มควันไม้ 
                        5) ผักอินทรีย์ 
                 4. ฐำนกำรเรียนรู้ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
                1) ฝำยชะลอน้ ำสำธิต 
                2) หญ้ำแฝก 
                3) กำรอนุรักษ์ดิน 
                4) ป่ำกินได้ 
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              5. ฐำนกำรเรียนรู้ กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร 
                6. ฐำนกำรอนุรักษ์พันธุ์กล้วย  
 งบประมาณ : จ ำนวน 252,000 บำท (งบค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนในจังหวัด)  
   

ภาพก่อนด าเนินการ 
  
         
 
 
 
 
 
 
 

ภาพระหว่างด าเนินการ  
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ภาพหลังด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

      แผนกำรด ำเนินงำนระยะต่อไป : จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมฐำนกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
ผู้ปกครอง และประชำชนในพื้นที่ 

               ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1. นักเรียนและชุมชนน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรด ำรงชีพอย่ำงมีควำมสุขบนพ้ืนฐำน       

ควำมพอเพียง 
         2. นักเรียนและประชำชนในพ้ืนที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีท ำให้ชุมชนเข้มแข็งและมีพลังในกำร

พัฒนำสังคมและประเทศชำติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 
         3. นักเรียนและประชำชนในชุมชนอ ำเภอศรีสวัสดิ์มีศูนย์กำรเรียนรู้ในกำรแก้ไขปัญหำ         

ควำมเดือดร้อนในกำรประกอบอำชีพ 
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โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด         
 

 การด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการในจังหวัดกาญจนบุรี  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี           
ได้ด าเนินงาน ดังนี้ 

                1. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษากับ
หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด 
  2. สนับสนุนการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

           2.1  ประสานงานกับโรงเรียนในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์) ตามก าหนดการตรวจราชการในจังหวัดกาญจนบุรี  ดังนี้ 

รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 1) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  ณ โรงเรียน ตชด. บ้านประตูด่าน    

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
  2) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา  

อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
รอบท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

     1) วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3  อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

  2) วันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี อ าเภอสังขละบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

    งบประมาณ : จ านวน   33,000 บาท  ใช้จริง  32,982  บาท            

               ผลการด าเนนิงาน 
       1. มีการประสานความร่วมมือ ความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบาย
การศึกษากับหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

      2. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์)  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลรายงานการจัด
การศึกษาของหน่วยงาน โดยสถานศึกษาน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
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การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์) 

ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

 ความเป็นมา : สืบเนื่องจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีการก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัด
การศึกษาในส่วนภูมิภาค ทั้งในส่วนของโครงสร้างองค์การ การบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ให้เกิด        
การขับเคลื่อนในรูปแบบความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน
อ่ืนหรือภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นการกระจายอ านาจและลดความเหลื่อมล้ าในการจัด
การศึกษา โดยสาระส าคัญของค าสั่งฯ ดังกล่าว คือการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด จากค าสั่งดังกล่าว จะเห็นได้ว่าส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ               
ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงาน
ต่าง ๆ ในจังหวัด 

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ เกิดการบูรณาการงานระดับพ้ืนที่สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ                
ของกระทรวงศึกษาธิการและพ้ืนที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงจัดท าโครงการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น โดยด าเนินงาน ดังนี้ 
                     1. ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด 
กาญจนบุรี 
                     2. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ในหน่วยงานจัด
การศึกษาระดับจังหวัด ทุกสังกัด จ านวน 13 อ าเภอ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
                     3. ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล (After Action Review : AAR) และสรุปผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 

                งบประมาณ : จ านวน 145,000 บาท  

                ผลการด าเนินงาน 
                     1. จากการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรีพบว่า สถานศึกษาน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ  

           2. มีเอกสาร เครื่องมือ ข้อมูลสารสนเทศ และแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

           3. มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
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การรายงานผลการติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา  
การด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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     โครงการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”  
 

                ความเป็นมา : พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 57 ก าหนดให้ยกย่อง   
เชิดชูเกียรติผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมวด 5      
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรา 75 ก าหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด  ส่วนราชการ และ
หน่วยงานทางการศึกษา ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี  

                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตน ตามรอย   
พระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท   
เสียสละจนท าให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือขวัญและก าลังใจส าหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่น 
ผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเป็นเกียรติประวัติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์  และมีคุณค่าต่อเยาวชน 
และประเทศชาติ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงได้จัดงานวันครู   
ครั้งที่ 62 เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”ณ หอประชุม
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  ต าบลท่าล้อ  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  
มีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน ๑,๗๘๔ คน โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 

               กิจกรรมหลัก 
                   ๑. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” 
                   ๒. พิธีท าบุญตักบาตร 
                   ๓. กิจกรรมสงฆ์และกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์                   
                   ๔. พิธีคารวะครูอาวุโส : สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
ด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม 
                   ๕. พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
                       มอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีเด่น  
จ านวน  ๕๐๑  คน  (รางวัลระดับจังหวัดและระดับชาติ)   
                   ๖. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ ๑๐ 
                   ๗. จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
จ านวน  ๗  นิทรรศการ ดังนี้  

      ๑) นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์     
      ๒) นิทรรศการ รัชกาลที ่๑๐    
      ๓) นิทรรศการสานพลังประชารัฐตามรอยศาสตร์พระราชา   
      ๔) นิทรรศการโรงเรยีนเศรษฐกิจพอเพียง  
      ๕) นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นักเรียนนักศึกษา  
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      ๖) นิทรรศการสื่อการเรียนการสอนของเด็กพิเศษ   
      ๗) นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากเด็กพิเศษ 

                      ๘. จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ โดย 
สถานศึกษาแต่ละแห่งด าเนินการตามความเหมาะสม เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์  กิจกรรมจิตอาสา  
กิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก ฯลฯ 
                       9. ก าหนดค าขวัญวันครู ให้เป็นค าขวัญประจ า สถานศึกษา ตลอดปี ๒๕๖๑  เป็น  
“หนึ่งค าขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school:OSOS)    

               กิจกรรมสนับสนุน โดยสถานศึกษาด าเนินการตามความเหมาะสม ได้แก่ 
                       ๑. จัดประกวดต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครูอย่างทั่วถึง                
                       ๒. จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เสวนา/อภิปราย/บรรยาย) 
                       ๓. จัดกิจกรรมรื่นเริง สันทนาการ นันทนาการและการแข่งขันกีฬา  

               การด าเนินงานประชาสัมพันธ์งานวันครู  ด าเนินการในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  
                       1. แจ้งเปน็หนังสือราชการเพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี รับทราบ 
                       2. ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น Line, face book  
                       3. สติกเกอร์ติดรถยนต์    

               งบประมาณ : จ านวน ๙๔,๐๐๐ บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้   

                       1. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา           จ านวน ๗๘,๐๐๐  บาท   
                       2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี     จ านวน ๑๒,๐๐๐  บาท 
                       3. ส านักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน   ๔,๐๐๐  บาท 
                       4. หนว่ยงานทางการศึกษาต่าง ๆ สนับสนุนการจัดนิทรรศการและชุดปัจจัยไทยธรรม 

                จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561  พบว่า 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 98.52 
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             กิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ ๑6 มกราคม ๒๕๖๑  

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 
 

 

 

 



63 
 

รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

โครงการประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี  
  

               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด ำเนินงำนจัดประชุมคณะกรรมกำรประสำนและ
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี  เพ่ือรับทรำบนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน สู่กำรปฏิบัติงำน
ในระดับพ้ืนที ่ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม จ ำนวน 4 ครั้ง 

         งบประมาณ : จ ำนวน 30,000 บำท ใช้จริง 29,990 บำท 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 

ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด 
 

                ความเป็นมา : สืบเนื่องจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง                
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีการก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
จัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค ทั้งในส่วนของโครงสร้างองค์การ การบริหารจัดการและด้านบุคลากรให้เกิดการ
ขับเคลื่อนในรูปแบบความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน
หรือภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นการกระจายอ านาจและลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษา 
โดยสาระส าคัญของค าสั่งฯ ดังกล่าว คือการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัด
การศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด และมีการยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) โดยให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาของแต่ละอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  

 เพ่ือให้การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ จึงเป็นเรื่องส าคัญ              
ทีส่ านักงานศึกษาธิการจังหวัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจ            
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดประชุมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสังกัด 
จ านวน 33 คน เมื่อวันที่  1 –  2 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงแรมพีลูส อ าเภอเมืองกาญจนบุรี                             
จังหวัดกาญจนบุรี  มีเนื้อหาสาระส าคัญ  2 เรื่อง ดังนี้ 

        1. การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ 
        2. การเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ 

     งบประมาณ : จ านวน 61,000 บาท ใช้จริง 60,800 บาท   

      จากการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรดังกล่าว พบว่า 
   1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติท่ีดีในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
                  2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบของทางราชการได้  
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

การประชุมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ในวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมพีลูส อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา 
 

     ความเป็นมา : พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัด
การศึกษาของเอกชน หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา               
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด โดย
ด าเนินงาน ดังนี้ 

           1. จัดประชุมเชิงปฏบิัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา ให้กับครูผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน  
จ านวน  23 โรงเรียน  เมื่อวันที่ ๓ – ๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
                      2. การติดตาม ตรวจสอบปรับปรุง (Check & Action) 
                            2.๑ จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                            2.๒ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                            2.๓ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
                            2.๔ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
                     3. จัดท ารายงานการประเมินโครงการ (Report) 

               งบประมาณ : จ านวน ๑๑,๐๐๐ บาท  

               ผลการด าเนินงาน  

       จากการทดสอบก่อน - หลัง การพัฒนาของผู้เข้าร่วมโครงการฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ               
ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) เพ่ิมขึ้น และผ่านการประเมิน 
ร้อยละ 100 
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
เมื่อวันที่ ๓ – ๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑  

ณ ห้องประชุม ๑ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 
     

     

    

          
 

ขอความร่วมมือส่งรายงาน มายัง ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
ภายใน 12 วัน ของทุกสิ้นไตรมาส (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
และท่ีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : report_ed54@hotmail.com 

 



68 
 

รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

โครงการประชุมเพื่อวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียนเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
   

     ความเป็นมา : ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  ประกาศ ณ วันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2561  ก าหนดว่า การประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึง การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกใน
การควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีความเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และให้
สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

        เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจ
ต่อผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี จึงได้จัดท าโครงการประชุมเพ่ือวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2560  โดยด าเนินงาน ดังนี้             

             1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 23 โรงเรียน ณ หอ้งประชุมโรงเรียน  
การกุศลวัดไตรรัตนาราม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
                      2. การติดตาม ตรวจสอบปรับปรุง (Check & Action) 
                           ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                           ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                           จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
                           จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
                      3. จัดท ารายงานการประเมินโครงการฯ 

     งบประมาณ : จ านวน ๔,๘๐๐  บาท 

      ผลการด าเนินงาน  
                  1. มีสรุปรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียนเอกชน   
ประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดกาญจนบุรี   
                  2. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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                  3. จากการวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง                  
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ผู้เรียนเกิดความรู้และทักษะได้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2560  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

 

 

        
  

ขอความร่วมมือส่งรายงาน มายัง ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 
ภายใน 12 วัน ของทุกสิ้นไตรมาส (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
และท่ีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : report_ed54@hotmail.com 
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โครงการตรวจสอบจ านวนนักเรียนและติดตามการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนส าหรับนักเรียน 
ในโรงเรียนเอกชน 
  

                ความเป็นมา : ตามที่ รัฐบาลสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้กับนักเรียนโรงเรียน
เอกชนในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภทสามัญศึกษา เพ่ือบริหารจัดการด้าน
การศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ 70 โดยให้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ดูแล ก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนให้เป็นไปตาม
ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการทีก่ าหนด 

          เพ่ือให้การตรวจสอบจ านวนนักเรียนและติดตามการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล
ได้แก่ เงินอุดหนุนรายบุคคล  เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน
โรงเรียนเอกชนแต่ละระดับเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และแนวปฏิบัติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี จึงได้จัดท าโครงการตรวจสอบจ านวนนักเรียนและติดตามการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชน ขึ้น 

                  การด าเนินงาน 
          1. ตรวจสอบจ านวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีสิทธิ์เงินอุดหนุน  

จ านวน 24 โรงเรียน (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน)  
                     2. ให้ความรู้บุคลากรในโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการอุดหนุนฯและงานข้อมูล 
จ านวน 48 คน ในการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนอย่างถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติ จ านวน 48 คน 
           3. ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี  
จ านวน 24 โรงเรียน 

                  ผลการด าเนินงาน 
           1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ถูกต้อง และสามารถ  

น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้   
                        2. มีข้อมูลในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี 
                        3. โรงเรยีนเอกชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

       งบประมาณ : จ านวน 30,000 บาท  
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การตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 
 ประจ าปีการศึกษา  2561 

 และติดตามการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน  
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โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน  
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ร่วมกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต ๓ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมกีฬำสำนสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำน                  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๓                 
ต ำบลลุ่มสุ่ม อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์          
ในกำรท ำงำนและเสริมสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีและสร้ำงสัมพันธภำพอันดีระหว่ำงหน่วยงำน โดยจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
                  1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทำงกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันให้เกิดประสิทธิภำพ 

   2. จัดกิจกรรมกีฬำและสันทนำกำร (กีฬำ ๒ ชนิด ๔ ประเภท) ได้แก่ เปตองประเภททีมผสม   
เปตองประเภททีมผู้บริหำร วอลเล่ย์บอลชำย และวอลเล่ย์บอลหญิง   
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  โครงการกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2561 
  

     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี     
เข้าร่วมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานภายในจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี (สนามกลีบบัว) โดยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ฟุตบอล 
วอลเล่ย์บอล เปตอง กีฬาพ้ืนบ้าน การประกวดกองเชียร์ โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วย   
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โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจ าปี             

                ความเป็นมา 
                     ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                              
พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ                  
ให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้
เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจของหน่วยงาน ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด โดยอ านาจหน้าที่ข้อหนึ่งมอบหมายให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบในข้อ 11 (2) คือ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาล และบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี และของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี โดยน าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของจังหวัดมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดในทุกด้านและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

                การด าเนินงาน 

                    1. งานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
                          1.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัด                
จ านวน  24  คน  1 ครั้ง 
                          1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
ปีการศึกษา 2561  จ านวน  56  คน  1 วัน 
                  1.3  ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2561  
ภาคเรียนที่ 1 ของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
                  1.4 เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัดใน
รูปแบบของเอกสาร และทางเว็บไซต์ www.kanpeo.go.th 

                    2. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจ าปี             

                          2.1  จดัประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  36  คน  4  วัน  (ครัง้ละ 2 วัน)               

                          2.2  จดัประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น   
จ านวน 68  คน 2 วัน 
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

                    3. ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

             3.1 ศึกษาการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
                      3.2 ประสานงาน แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รายงานผลการด าเนินโครงการและการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
                      3.3 รวบรวม จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                    
(รายไตรมาส)   

   งบประมาณ : จ านวน   64,000 บาท   ใช้จริง  63,870  บาท           
            ผลการด าเนินงาน 
                     1. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2561 ที่ครอบคลุม ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                     2. มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส าหรับใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน และเป็นเครื่องมือในการก ากับ เร่งรัด ติดตาม 
ประเมินผลของผู้บริหารหน่วยงานและหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้ 
                          2.1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
                          2.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดกาญจนบุรี (ฉบับจัดท า 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
                          2.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

                   3. มีรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  (ไตรมาสที่ 1 – 4) 
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

       

 

        

 

    

 

 

 

 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (พ.ศ. 2562-2565) และ 

 จัดท าแผนงานโครงการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563  
เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

 ของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561  
ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

 

          

          

 

           

 

 

 

 

 

 

 
การประชุมคณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561-2564) 

ฉบับทบทวนใหม่ รอบปี พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคม เป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี 

        เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561   
ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

โครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาค  
แบบบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

               ความเป็นมา  

           สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายใน ประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดเพ่ือ
ยกระดับการผลิตและการบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการ
กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาภาคเป็น 6 ภาค ประกอบด้วย 
ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน อันมีการศึกษา
เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าว  

 

            เพ่ือให้การจัดท าแผนงาน โครงการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่                  
มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค (ภาคกลาง) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้าน
การศึกษาระดับภาค รองรับแผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น  

               การด าเนินงาน  
                        1. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภาค (6 ภาค) ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จ านวน 1 ครั้ง  68 คน 

           2. จัดท าและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) รองรับแผนพัฒนาภาค            
แบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 
                     3. ประสานงานและจัดท าข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และจังหวัดในพ้ืนที่ภาคกลาง 

           4. จัดท าข้อมูลเพื่อสนับสนุนประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ        
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับภาค (ภาคกลาง) 
                       5. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) รองรับ
แผนพัฒนาภาคแบบบูรณาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
                     6. ประสานส่งต่อเชื่อมโยงข้อมูลตามข้อ 2-5 กบัส านักงานศึกษาธิการภาค 1 (เจ้าภาพหลัก)   

   งบประมาณ : จ านวน   40,000 บาท ใช้จริง   39,890  บาท            

             ผลการด าเนินงาน  
                     1. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภาค (6 ภาค) 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ             
                     2. มีข้อเสนอแผนงานโครงการในแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ของ
จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563 (เบือ้งต้น) 
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) กระทรวงศึกษาธิการ 
เมื่อวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       การประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภาค (6 ภาค)    

เม่ือวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2561 
  ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี  
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนงานโครงการ 
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561  
ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
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รายงานประจ าปี 2561  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

     ความเป็นมา  

                      ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560                 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้ในแต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดในระดับจังหวัด โดยให้ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (อกศจ.) คณะอนุกรรมการบริการราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ              
กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

           เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุรี และการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)      
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงด าเนินงานจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น 

               วัตถุประสงค์ 
                     1. เพ่ือสนับสนุนให้องค์คณะบุคคลทั้ง 4 องค์คณะ ได้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี   

               การด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

                    1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี 

                         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  2  ครั้ง เพ่ือพิจารณา 
กลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี    

                    2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี   
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการจัด
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  5  ครั้ง เพ่ือพิจารณา 
กลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  อาทิเช่น  ขออนุญาต
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว  การด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560   ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
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2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน ขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯลฯ 

                      3. การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.)  

                            3.1 จัดประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูล จัดท ารายละเอียดการบรรจุ แต่งตั้งและ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง ก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)  จ านวน  17  ครั้ง 
                            3.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.) เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด าเนินการการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เช่น การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือ             
ผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนต าแหน่ง  และการเลื่อนต าแหน่ง  จ านวน 17 ครั้ง 
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 17 ครั้ง 

                       4. การประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.)  

                            ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.) เพ่ือพิจารณา             
ให้ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  และ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ อนุมัตเิกี่ยวกับด าเนินการการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                       
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เช่น การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือ             
ผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนต าแหน่ง  การเลื่อนต าแหน่ง และการด าเนินการทางวินัย 
จ านวน 17 ครั้ง 

     งบประมาณ : จ านวน   600,000 บาท  ใช้จริง  534,279  บาท         

การประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งท่ี 11/2561 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ส านักงาน กศจ.กาญจนบุรี โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ                                  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุม 
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การประชุม อกศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 11/2561  เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

  โดยมีนายอุดม เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานการประชุม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูล จัดท ารายละเอียดการบรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง ครั้งท่ี 11/2561 

 

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   
โดยมี นายอนันต์  กัลปะ  ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานการประชุม     
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การด าเนินงานตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
             

               ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โดยหน่วยตรวจสอบภายใน  ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี  โดยจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี พร้อมทั้งจัดท าเครื่องมือการ
ปฏิบัติงาน เช่น แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ กระดาษท าการ ฯลฯ และด าเนินงานตรวจติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
                     1. การตรวจสอบในหน่วยงาน (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี) ดังนี้ 
                          1.1 ด าเนินการสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์ท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          1.2 ตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย 
                          1.3 ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ 
                          1.4 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
          จากการตรวจสอบดังกล่าว มีการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
แต่มีข้อสังเกต ดังนี้ เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่าง 
ๆ  ที่ส่งผลต่อการบริหารเงินงบประมาณท่ีต้องจ่ายสูง ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้ข้อเสนอแนะในการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการให้
เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด อย่างประหยัด และคุ้มค่าแล้ว   
                   2. การตรวจ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
                       ด าเนินการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ของสถานศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี  โดยสุ่มตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี             
เขต 1 – 4   เขตพ้ืนที่ละ  1 แห่ง  ได้แก่ 
                          1) โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง       
                          2) โรงเรียนวัดดอนเจดีย์         
                          3) โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น      
                          4) โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม   
มีรายการงบลงทุน จ านวน 7 รายการ ประกอบด้วย รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน  6 รายการ 
                จากการตรวจ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ท าให้ทราบว่า หน่วยงานจัดให้มี  
การก ากับ ควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนเป็นไป     
ตามมติของคณะรัฐมนตรี 
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    ปัญหาและอุปสรรค 
                   1 . ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยั งขาดความรู้  ความเข้าใจ               
ในกระบวนการตรวจสอบภายใน และบุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาเพ่ือการรองรับกรอบการปฏิบัติงานที่
กรมบัญชีกลางก าหนด เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการฝึกอบรม 
                   2. ผู้ตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างเต็มที่ 

     ข้อเสนอแนะ 
         1. ส่วนกลางควรสนับสนุนงบประมาณในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 

ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
                    2. การสร้างเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านตรวจสอบภายใน              
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การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

 

 

 

งบบุคลากร
75.63%

งบด าเนินงาน
13.36%

งบเงินอุดหนุน
0.14%

งบรายจ่ายอ่ืน
10.87%

งบรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณที่ใช้จริง 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
งบบุคลากร           17,629,920.00            17,629,920.00                        100.00  

งบด าเนินงาน             3,300,360.00              3,113,815.03                          94.35  

งบลงทุน                            -                               -                                 -    

งบเงินอุดหนุน                 33,000.00                  32,982.00                          99.95  

งบรายจ่ายอ่ืน             2,637,000.00              2,533,783.20                          96.09  

รวม        23,600,280.00          23,310,500.23                         98.77  

เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี   
งบด าเนินงาน             2,615,500.00              2,528,354.00                          96.67  

รวม          2,615,500.00            2,528,354.00                         96.67  

เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืน    
งบด าเนินงาน               603,472.00                 602,307.00                          99.81  

รวม             603,472.00               602,307.00                         99.81  
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ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
ที ่606/2561 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2561 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
............................................. 

  ด้วย ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จะด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2561 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ในรอบปีที่ผ่ำนมำที่เป็นผลมำจำกกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำนที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และบริบทของพ้ืนที่ 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์  ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนประจ ำปี 2561 ดังนี้ 
            1. นำยอนันต์ กัลปะ  
       ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี                                                 หวัหน้ำคณะท ำงำน 
            2. นำยโอภำส  ต้นทอง    
       รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี                                                     คณะท ำงำน 
            3. นำยชำลี ส ำรองทรัพย์ 
    ศึกษำนิเทศก์ ช ำนำญกำรพิเศษ          คณะท ำงำน 

 4. นำงสำววิไลรัตน์ คันธำวัฒน์ 
 นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
 5. นำงภิญญดำ  รัตพนังสกุล 
 นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ          คณะท ำงำน 

  6. นำงพรทิพย์ สันทัด  
                         นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ                                                คณะท ำงำน 
           7. นำงสำวปิยนำถ สืบเนียม 
                        นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
  8. นำงพรพิช์ชำ  ปรกแก้ว 
                        นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำรพิเศษ          คณะท ำงำน 
    9. นำงสำวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม 
                        นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ         คณะท ำงำน 
            10. นำงพูลทรัพย์ หินอ่อน 
                           ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                                                     คณะท ำงำน 
                     11. นำงสำลินี  อุดมผล 
        ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร                                                             คณะท ำงำน 
            12. นำยเจริญพงศ์  แสนโสม  
                           นักวชิำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร         คณะท ำงำน 
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                     13. นำงวันทนีย์ ขำวผ่อง                                        
                           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ                    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร  
  14. นำงจิตติมำ  ธนะรัตน์ 
                           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ            คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
           15. นำงสำวพรทิพำ โพธิ์พำนิช 
         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                            คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  16. นำงอังคณำ  วิสุทธำกร 
          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                            คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  17. นำงสำวอิสรียำ  หมั่นด ี                                          
                          นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร                            คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                                                                 

  มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล วิเครำะห์งำน/โครงกำร ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561       
เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี 

            ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         สั่ง  ณ  วันที่  2  พฤศจิกำยน พ.ศ.2561 
                                                    
 
 
 

(นำยอนันต์ กัลปะ) 
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

 

 
 

 

  

 

 
 
 



 






