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                  ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ.2546  มาตรา 9 -19  ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วน
ราชการถือปฏิบัติ คือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย         
ที่คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ       
ในภูมิภาคตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการในข้อ 11(2) คือ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบั ติการ และมีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558-2564 นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.2560 -2579) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน จุดเน้นเชิงนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
และบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนสภาพปัญหาจากการจัดและพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร)            
โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ขอขอบคุณจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เป็นเครือข่ายและให้    
การส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดเป็นอย่างดี  และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดกาญจนบุรี จะได้ใช้แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

 

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

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

          ทิศเหนือ  ติดต่อกับ     จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐแห่ง   
                           สหภาพเมียนมา 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกับ     จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี  
ทิศใต้  ติดต่อกับ     จังหวัดราชบุร ี

          ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ     สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี  
           เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ  
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    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า มีทั้งป่าโปร่ง และป่าดงดิบ มีแม่น้้าส้าคัญสองสายคือ แม่น้้าแควใหญ่     
และแม่น้้าแควน้อย ซึ่งไหลมาบรรจบรวมกันเป็นแม่น้้าแม่กลอง ที่บริเวณอ้าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
ประกอบด้วย ทิวเขา หุบเขา และที่ราบลุ่มแม่น้้า พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตกเป็นเทือกเขาแล้ว
ค่อย ๆ ลาดลงมาทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันออก ทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก เป็นป่าไม้ และภูเขา       
ทิ ศ ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อและบางส่ วนทางทิ ศเหนื อเป็ นที่ ราบกว้ างใหญ่ สลั บกั บเนิ นเขาเตี้ ยๆ  
แต่แห้งแล้ง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้า มีความอุดมสมบูรณ์  
แบ่งออกได้เป็น 3 เขต  
      1) เขตภูเขา และที่สูง ได้แก่ พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด มีเทือกเขาต่อเนื่องจาก
เทือกเขาถนนธงชัย ถัดลงไปทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ
ไทย กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทอดยาวลงไปทางทิศใต้ และถือว่าเป็นแหล่งก้าเนิดต้นน้้าล้าธาร    
ของจังหวัดบริเวณอ้าเภอทองผาภูมิ อ้าเภอสังขละบุรี อ้าเภอศรีสวัสดิ์ และอ้าเภอไทรโยค  
      2) เขตที่ราบลูกฟูก ได้แก่ พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งลักษณะเป็น   
ที่ราบเชิงเขาสลับเนินเตี้ย ๆ บริเวณอ้าเภอเลาขวัญ อ้าเภอบ่อพลอย อ้าเภอหนองปรือ อ้าเภอห้วยกระเจา    
และบางส่วนของอ้าเภอพนมทวน  
      3) เขตที่ราบลุ่มแม่น้้า ได้แก่ พ้ืนที่ทางด้านทิศใต้มีลักษณะเป็นที่ราบ ดินมีความอุดม-
สมบูรณ์บริเวณอ้าเภอท่าม่วง อ้าเภอท่ามะกา อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี และบางส่วนของอ้าเภอพนมทวน 

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  สภาพพ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นป่าไม้  และภูเขา พ้ืนที่ทาง               
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ แต่แห้งแล้ง พ้ืนที่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็นบริเวณที่ราบมีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากจังหวัด
กาญจนบุรีมีสภาพท้องที่ กว้างขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึ งแตกต่างกันไป บ ริ เวณที่ ราบ                      
จะมีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันตก ส่วนบริเวณที่เป็นป่าและภูเขา        
จะแตกต่างไป  คือ ในฤดูร้อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึง         
เดือนตุลาคม   

  1.4 เขตการปกครอง 
        จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งการปกครองเป็น 13 อ้าเภอ 95 ต้าบล 959 หมู่บ้าน โดยมีอ้าเภอ ดังนี้          

1) อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี 2) อ้าเภอท่ามะกา 3) อ้าเภอท่าม่วง 4) อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย 5) อ้าเภอทองผาภูมิ      
6) อ้าเภอไทรโยค 7) อ้าเภอสังขละบุรี 8) อ้าเภอศรีสวัสดิ์ 9) อ้าเภอบ่อพลอย 10) อ้าเภอพนมทวน 11) อ้าเภอเลาขวัญ        
12) อ้าเภอห้วยกระเจา และ 13) อ้าเภอหนองปรือ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  122 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง 2 แห่ง (เมืองกาญจนบุรีและท่าเรือพระแท่น) เทศบาลต้าบล 47 แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล 72 แห่ง 
 
          1.5 ประชากร 
                   ประชากร ณ ปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 887,979 คน ชาย 446,262 คน หญิง 441,717 คน อ้าเภอที่มี
ประชากรมากที่สุดได้แก่ อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี มีจ้านวน 171,344 คน รองลงมาได้แก่ อ้าเภอท่ามะกา จ้านวน 
136,368 คน และอ้าเภอท่าม่วง มีจ้านวน 107,719 คน 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนครัวเรือนจ าแนกตามอ าเภอ ปี พ.ศ. 2560 

 

       จังหวัด/อ าเภอ      ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 

จังหวัดกาญจนบุรี 446,262 441,717 887,979 334,841 

อ้าเภอเมืองกาญจนบุรี 89,565 81,779 171,344 75,953 
อ้าเภอไทรโยค 32,570 30,595 63,165 22,840 
อ้าเภอบ่อพลอย 28,724 28,712 57,436 21,179 
อ้าเภอศรีสวัสดิ์ 13,722 12,958 26,680 10,302 
อ้าเภอท่ามะกา 65,947 70,421 136,368 47,542 
อ้าเภอท่าม่วง 51,855 55,864 107,719 42,975 
อ้าเภอทองผาภูมิ 35,220 32,477 67,697 28,232 
อ้าเภอสังขละบุรี 24,309 22,813 47,122 14,235 
อ้าเภอพนมทวน 25,983 27,309 53,292 18,107 
อ้าเภอเลาขวัญ 28,595 28,810 57,405 19,545 
อ้าเภอด่านมะขามเตี้ย 17,202 17,126 34,328 11,790 
อ้าเภอหนองปรือ 15,830 15,534 31,364 10,879 
อ้าเภอห้วยกระเจา 16,740 17,319 34,059 11,262 

                                                                                 ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมลู ณ เดือนธันวาคม 2560    
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

 การจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวั ดกาญจนบุรี สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้  

 1. ด้านโอกาสทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จ านวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามสังกัด  
    ปีการศึกษา 2561 

สังกัด/หน่วยงาน สถานศึกษา 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ห้องเรียน บุคลากร 

รวมท้ังสิ้น 526 178,628 6,762 11,853 

1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 498 170,734 6,432 11,259 

  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 446 112,747 5,411 7,918 

  1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 24 17,193 551 1,114 

  1.3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 5 13,468 122 1,192 

  1.4 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 8 8,245 348 658 

  1.5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

15 20,185* - 377 

2. ส่วนราชการอื่น 28 7,894 330 594 

  2.1 กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 11 5,637 202 398 

  2.2 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ : ร.ร.ตชด. 14 2,080 111 139 

  2.3 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ(พศ.) : ร.ร.พระปรยิัติธรรม 3 177 17 57 

* จ านวนนักเรียน/นกัศึกษา สังกัดส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดกาญจนบุร ี(กศน.) รวมทั้งสิ้น20,185 คน 
ประกอบดว้ย นกัเรียนสายสามัญ จ านวน 9,492 คน นักศึกษาสายอาชพี จ านวน 1,442 คน และ ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 9,251 คน  
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แผนภาพที่ 1 แสดงจ านวนสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสังกัด 

จากตารางที่ 1 พบว่า ปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 526  แห่ง มีจ านวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งสิ้น 178,628 คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งสิ้น 11,853 คน เมื่อพิจารณาเป็นรายสังกัดพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ จ านวน 498 แห่ง สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถานศึกษาอีก 28 แห่ง อยู่ ในสังกัดส านักงาน ต ารวจแห่งชาติ  14 แห่ง , 
กระทรวงมหาดไทย 11 แห่ง และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 แห่ง ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 2  จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สังกัด 

 

ประเภทการศึกษา 

ระดับ
ปริญญา รวม 

สายสามัญ สายอาชีพ 

ก่อน
ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

18,227 53,043 28,091 13,201 185 - - 112,747 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

5,081 10,839 1,161 112 - - - 17,193 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

- - 133 89 - - 13,246 13,468 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) 

- - - - 5,877 2,349 19 8,245 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กาญจนบุรี (กศน.) 

- 834 3,883 4,775 1,442   10,934 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) :  
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,441 3,062 897 237 - - - 5,637 

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

596 1,484 - - - - - 2,080 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) - - 123 54 - - - 177 

รวมทั้งสิ้น 25,345 69,262 34,288 18,468 7,504 2,349 13,265 170,481 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2 จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามประเภทการศึกษา 

จากตารางที่ 2 พบว่า ในปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียน นักศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรีมี
จ านวนทั้งสิ้น 170,481 คน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผู้เรียนสายสามัญกับสายอาชีพ ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กับ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชาชีพชั้นต้น (ปวช.) พบว่า มีผู้เรียนในสายสามัญ (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
มากกว่า สายอาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีผู้เรียน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 : 29 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

ตารางท่ี 3 จ านวนนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

สังกัด 

 

จ านวน 
นักเรียน 
ทัง้สิ้น 

ประเภทการศึกษา 

รวม ร้อยละ 

สายสามัญ  
ก่อน

ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

112,747 9,154 67,035 16,270 5,032 87 -- 67,035 59,46 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

17,193 28 173 - - - - 173 1.00 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 

8,245 - - - - - - - - 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

13,468 - - - - - - - - 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 
(กศน.) 

10,934 
- - - - - - - - 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

5,637 1 247 184 41 - - 247 4.38 

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

2,080 596 2,080 - - - - 2,080 100 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 177 - 43 35 8 - - 43 24.30 

รวมทั้งสิ้น 170,481 9,779 69,579 16,489 5,081 87 - 69,579- 40.81 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 3  
แสดงร้อยละของนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2561  

จากตารางที่ 3 พบว่า ในปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาทั้งสิ้น 
69,579 คน คิดเป็นร้อยละ 28.98 ของนักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาจ าแนกตามสังกัด พบว่า มีนักเรียนด้อย
โอกาส สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.47 รองลงมา
คือ สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : รร.ตชด. ร้อยละ 2.99 สังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ร้อยละ 0.35 
และสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร้อยละ 0.06  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

ตารางท่ี  4   จ านวนนักเรียน/นักศึกษาต่างสัญชาติ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสังกัด และประเภทการศึกษา 

 

 

 

 
 

สังกัด 
 

ประเภทการศึกษา 

ระดับ
ปริญญา รวม 

สายสามัญ สายอาชีพ 

ก่อน
ประถม
ศึกษา 

ประถม
ศึกษา 

ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

2,520 7,899 2,343 624 2 - - 13,388 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

83 284 87 - - - - 454 

ส านักงานคณะกรรมการกาอุดมศกึษา 
(สกอ.) 

- - - 1 - - - 1 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(สอศ.) 

- - - - 359 155 7 521 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดั
กาญจนบุรี (กศน.) 

- - - - - - - - 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

58 87 21 3 - - - 169 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : รร.ตชด. 146 492 - - - - - 638 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) - - 2 5 - - - 7 

รวมท้ังสิ้น 2,807 8,762 2,453 633 361 155 - 15,178 



11 

 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 4  แสดงร้อยละของนักเรียนต่างสัญชาติปีการศึกษา 2561 

จากตารางท่ี 4 พบว่า ในปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนต่างสัญชาติทั้งสิ้น จ านวน 15,178 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 ของนักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาจ าแนกตามสังกัด พบว่า มีนักเรียนต่างสัญชาติใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.21 รองลงมา คือ 
สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) ร้อยละ 4.20 และ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) ร้อยละ 3.43 ตามล าดับ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

ตารางท่ี 5 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสังกัด 

 

สังกัด 

ประเภทบุคลากร 

สายบริหาร สายผู้สอน สายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) 378 6,823 717 7,918 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 44 949 121 1,114 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 74 683 435 1,192 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 26 410 222 658 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

9 265 103 377 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

24 290 84 398 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : รร.ตชด. 14 125 - 139 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 14 34 9 57 

รวมท้ังสิ้น 583 9,579 1,691 11,853 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 5 แสดงจ านวนบุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามประเภทสายงาน 

 จากตารางที่ 5 จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสังกัด และประเภทสายงาน  
ในภาพรวม  พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีบุคลากรปฏิบัติงานทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 11,853  คน โดยเมื่อ
พิจารณาตามประเภทสายงาน พบว่า สายงานที่มีผู้ปฏิบัติงานมากที่สุด คือ สายผู้สอน จ านวน 9,579 คน คิด
เป็นร้อยละ 80.81 รองลงมาคือ สายสนับสนุน จ านวน 1,691 คน ร้อยละ 14.27 และสายบริหาร จ านวน 583 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.92 ตามล าดับ 
                   

 



13 

 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

ตารางที่ 6 จ านวนนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสาเหตุและสังกัด 

สาเหตุ 
สังกัด 

สพฐ. สช. สกอ. สอศ. อปท. สตร. พศ. รวม 

ฐานะยากจน 9 - - 163 1 - - 173 

มีปัญหาครอบครัว 38 2 - 32 9 - - 81 

สมรส 3 - - - - - - 3 

มีปัญหาในการปรับตัว 43 - - 12 - - - 55 

ต้องคดี/ถูกจับ 1 - - - - - - 1 

เจ็บป่วย/อุบัติเหต ุ 5 - - 1 - - - 6 

อพยพตามผู้ปกครอง 114 7 - 114 77 - - 312 

หาเลี้ยงครอบครัว 12 - - 69 1 - - 82 

อื่นๆ 22 13 6 196 23 - - 260 

รวม นร.ออกกลางคัน (คน) 247 22 6 587 111 - - 973 

จ านวน นร.ทั้งสิ้น (คน) 113,800 16,669 16,039 7,751 5,732 2,166 237 162,394 

อัตราออกกลางคนั (ร้อยละ) 0.22 0.13 0.04 7.57 1.93 - - 0.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 6 อัตราการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสาเหตุ 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ในปีการศึกษา 2560 จังหวัดกาญจนบุรี มีนักเรียนออกกลางคัน รวมทั้งสิ้น 973 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด เมื่อพิจารณาจ าแนกตามสาเหตุ พบว่า สาเหตุที่ท าให้นักเรียนออก
กลางคันมากที่สุด คือ อพยพตามผู้ปกครอง ร้อยละ 32.07 รองลงมา คือ สาเหตุอ่ืน ๆ ร้อยละ 26.72         
ฐานะยากจน ร้อยละ 17.78 และหาเลี้ยงครอบครัว ร้อยละ 8.43 ตามล าดับ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนนักเรียน นักศึกษา ทีจ่บการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสังกัดและระดับการศึกษา  

สังกัด นักเรียนจบการศึกษา/ระดับการศึกษา 
ป.6 ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญา รวมท้ังสิ้น 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 8,716 7,156 3,614 68 - - 19,554 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 1,664 304 
 

- - - 1,968 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) - - - - - 2,781 2,781 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) - - - 1,072 900 - 1,972 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

480 224 56 - - - 760 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

229 - - - - - 229 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : รร.ตชด. - 22 16 - - - 38 

รวมท้ังสิ้น 11,089 7,706 3,686 1,140 900 2,781 27,302 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภาพที่ 7 อัตราการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

จากแผนภาพที่ 7 พบว่า ในปีการศึกษา 2560 จังหวัดกาญจนบุรี  มีนักเรียน นักศึกษา ที่ส าเร็จ
การศึกษา ทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และระดับปริญญา รวมทั้งสิ้น 27,302 คน เมื่อพิจารณาจ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 40.62 ชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 3 ร้อยละ 28.23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 13.50 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 4.18 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 3.30 และระดับปริญญา ร้อยละ 10.19  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 2. ด้านคุณภาพการศึกษา 
        2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O – NET) 
ตารางท่ี 8  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  
               ปีการศึกษา 2559 – 2560 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้หลัก 

ป.6 ม.3 ม.6 
จังหวัด

กาญจนบุรี 
ระดับ 

ประเทศ 
ปี กศ. 
2560 

จังหวัด
กาญจนบุรี 

ระดับ 
ประเทศ 
ปี กศ. 
2560 

จังหวัด
กาญจนบุรี 

ระดับ 
ประเทศ 
ปี กศ. 
2560 

ปี กศ. 
2559 

ปี กศ. 
2560 

ปี กศ. 
2559 

ปี กศ. 
2560 

ปี กศ. 
2559 

ปี กศ. 
2560 

ภาษาไทย 47.13 45.93 46.58 43.52 46.04 48.29 43.54 46.89 49.25 
สังคมศึกษา 42.94 0.00 0.00 46.55 0.00 0.00 30.07 33.10 34.70 
ภาษาอังกฤษ 31.49 34.55 36.34 30.72 28.56 30.45 25.12 25.28 28.31 
คณิตศาสตร์ 34.03 36.09 37.12 27.44 24.24 26.3 20.85 21.82 24.53 
วิทยาศาสตร์ 40.98 38.71 39.12 33.52 31.17 32.28 27.36 27.54 29.37 

รวมเฉลี่ย 39.31 38.82 39.79 36.35 32.50 34.33 29.39 30.93 33.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 8-1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2560 ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  
 ปีการศึกษา 2560 

 จากแผนภาพที่ 5-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด ใน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก พบว่า มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้น ใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และคณิตศาสตร์ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้        
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพที่ 8-2  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2560 ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
 ปีการศึกษา 2560 

 จากแผนภาพที่ 5-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พบว่า มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่วนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

แผนภาพที่ 8-3  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2560 ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
 ปีการศึกษา 2560 
 จากแผนภาพที่ 5-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พบว่า มีผลการพัฒนาเพิ่มข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
 

ตารางท่ี 9  ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
  ปีการศึกษา 2560 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป จ าแนกตามระดับชั้น  
  ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ป.6 ม.3 ม.6 
ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ระดับ 
จังหวัด 

ระดับ 
ประเทศ 

ภาษาไทย 38.28 39.91 38.51 45.06 44.27 49.95 
สังคมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 2.72 6.77 
ภาษาอังกฤษ 16.98 19.18 2.47 6.13 4.04 9.18 
คณิตศาสตร์ 18.85 20.82 4.94 8.45 5.52 9.30 
วิทยาศาสตร์ 17.63 18.81 2.79 5.55 3.76 7.14 
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แผนภาพที่ 9-1  แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
 ปีการศึกษา 2560 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  

 จากแผนภาพที่  9-1 พบว่า ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี       
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละ 38.28) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 18.85) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 17.63) และภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 16.98) ตามล าดับ 
 และเมื่อพิจารณาร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศที่มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.91 ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 19.18 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 20.82 และวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 18.81  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

แผนภาพที่ 9-2   แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
  ปีการศึกษา 2560 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
 ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

 จากแผนภาพที่  9-2 พบว่า ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดกาญจนบุรี         
ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละ 38.51) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 4.94) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 2.79) และภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 2.47) ตามล าดับ 
 และเมื่อพิจารณาร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศที่มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 45.06 ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 6.13 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 8.45 และวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 5.55 

 

 
 

แผนภาพที่ 9-3  แสดงรอ้ยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
  ปีการศึกษา 2560 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

 จากแผนภาพที่  9-3 พบว่า ร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป มากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ร้อยละ 44.27) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ (ร้อยละ 5.52) ภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 4.04) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 3.76) และสังคมศึกษา (ร้อยละ 2.72) 
ตามล าดับ 
 และเมื่อพิจารณาร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศที่มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร้อยละ 49.95 สังคมศึกษา ร้อยละ 6.77 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 9.18
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 9.30 และวิทยาศาสตร์ 7.14 
 
 
 
 



20 
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 2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National  
Educational Test : B – NET) 

ตารางที่ 10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET) ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
                และช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2559 – 2560 จ าแนกรายวิชา 

 

รายวิชา 

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) 
ปี กศ.  
2559 

ปี กศ.  
2560 

ปี กศ.  
2560  

ระดับประเทศ 

ปี กศ.  
2559 

ป ีกศ.  
2560 

ปี กศ.  
2560 

ระดับประเทศ 

ภาษาบาล ี 39.48 37.07 33.51 46.92 37.94 34.55 

ธรรม 37.39 38.30 36.85 41.92 35.38 35.15 

พุทธประวัต ิ 37.60 40.67 36.50 58.67 31.25 38.53 

วินัย 43.26 37.70 34.04 45.59 35.25 36.88 
รวมเฉลี่ย 39.43 38.44 35.23 48.27 34.96 36.28 

 

 
 

แผนภาพที่ 10-1  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET)   
 ปีการศึกษา 2559 – 2560 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) จ าแนกรายวิชา  
 ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

 จากแผนภาพที่ 10-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา 
(B-NET) ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 2559 กับ ปีการศึกษา 2560 ใน 4 รายวิชา พบว่า มีผล
การพัฒนาเพ่ิมข้ึน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาพุทธประวัติ (ร้อยละ 40.67) และธรรม   (ร้อยละ 38.30) และวิชาที่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง 2 วิชา ได้แก่ วิชาวินัย (ร้อยละ 37.70) และวิชาภาษาบาลี (ร้อยละ 37.07) 
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 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)         
ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ พบว่า ทุกรายวิชา          
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ   

 
 
แผนภาพที่ 10-2  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B –NET)   
 ปีการศึกษา 2559 – 2560 ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) จ าแนกรายวิชา  
 ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
 

 จากแผนภาพที่ 10-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา 
(B-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2559 กับ ปีการศึกษา 2560  ใน 4 รายวิชา พบว่า   
มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกวิชา ได้แก่ วิชาภาษาบาลี (ร้อยละ 37.947) วิชาธรรม (ร้อยละ 35.38) วิชาพุทธประวัติ 
(ร้อยละ 31.25) และวิชาวินัย (ร้อยละ 35.25) 
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)         
ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัดกับระดับประเทศ พบว่า มี  2 รายวิชา        
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่ วิชาภาษาบาลี และวิชาธรรม และมี 2 รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ย
น้อยกว่าระดับประเทศ ได้แก่ วิชาพุทธประวัติ และวิชาวินัย 
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 2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal 
National Education Test : N-NET) 

ตารางที่ 11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2560 (ครั้งที่ 2)  
 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุม่สาระ 
การเรียนรู้หลกั 

ป.6 ม.3 ม.6 
ปี กศ. 
2559 

ปี กศ. 
2560 

ปี กศ.
2560 
ระดับ 

ประเทศ 

ปี กศ.
2559 

ปี กศ.
2560 

ปี กศ.
2560 
ระดับ 

ประเทศ 

ปี กศ. 
2559 

ปี กศ. 
2560 

ปี กศ. 
2560 
ระดับ 

ประเทศ 

ทักษะการเรยีนรู ้ 41.79 41.63 38.65 39.35 38.66 36.91 38.54 36.49 35.34 
ความรู้พื้นฐาน 42.70 34.21 35.45 31.08 30.38 30.60 34.01 27.33 27.49 
การประกอบอาชีพ 36.01 41.16 40.08 42.22 41.11 39.32 26.79 41.58 40.05 
ทักษะการด าเนินชีวิต 47.46 47.75 47.20 47.25 49.36 46.42 33.77 40.56 40.08 
การพัฒนาสังคม 45.22 44.96 42.15 36.39 36.07 35.99 36.55 23.36 23.55 

รวมเฉลี่ย 42.64 41.94 40.71 39.26 39.12 37.85 33.93 33.86 33.30 
 
 
 

 

 
แผนภาพที่ 11-1  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2560 (ครั้งที่ 2) และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
 ปีการศึกษา 2560 
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 จากแผนภาพที่ 11-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา         
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 
ระดับจังหวัด ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นใน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ และทักษะการด าเนินชีวิต ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยลดลง 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พ้ืนฐาน และ
การพัฒนาสังคม 
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบว่า มีกลุ่มสาระการเรียนรู้          
ที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้        
การประกอบอาชีพ ทักษะการด าเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม ส่วนกลุ่มสาระการเรียนที่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า
ระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ความรู้พ้ืนฐาน  

 

แผนภาพที่ 11-2  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 – 2560 (ครั้งที่ 2) และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
 ปีการศึกษา 2560 
 
 จากแผนภาพที่ 11-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 ระดับ
จังหวัดใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ทักษะการด าเนินชีวิต ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ ยลดลง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน การประกอบอาชีพ และการพัฒนาสังคม 
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 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบว่า มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ การประกอบ
อาชีพ ทักษะการด าเนินชีวิต และการพัฒนาสังคม ส่วนกลุ่มสาระการเรียนที่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ความรู้พ้ืนฐาน 

 

แผนภาพที่ 11-3  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 – 2560 (ครั้งที่ 2) และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
 ปีการศึกษา 2560 

 จากแผนภาพที่ 11-3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 ระดับ
จังหวัดใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า มีผลการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะการด าเนินชีวิต ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยลดลง    
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ ความรู้พื้นฐาน และการพัฒนาสังคม 
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบว่า มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ความรู้พ้ืนฐาน  และการพัฒนา
สังคม ส่วนกลุ่มสาระการเรียนที่คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะการด าเนินชีวิต 
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2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (Vocational National 
Educational Test : V-NET) 

ตารางท่ี 12 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V–NET)  
               ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

      ปีการศึกษา 2559 – 2560  

รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวช. คะแนนเฉลี่ยระดับ ปวส. 
ปี กศ. 
2559 
ระดับ
จังหวัด 

ปี กศ. 
2560 
ระดับ
จังหวัด 

ปี กศ. 
2560 
ระดับ 

ประเทศ 

ปี กศ. 
2559 
ระดับ
จังหวัด 

ปี กศ. 
2560 
ระดับ
จังหวัด 

ปี กศ. 
2560 
ระดับ 

ประเทศ 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 41.37 40.66 41.76 39.54 35.26 36.29 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 36.84 30.16 30.38 36.54 30.46 30.11 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 56.30 53.11 54.43 53.97 47.89 48.85 
ทักษะการจัดการอาชีพ 44.37 38.16 39.78 41.65 32.84 33.15 
รวมคะแนนเฉลี่ย 43.04 40.52 41.59 42.92 36.61 37.11 
 

 
แผนภาพที่ 12-1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
                      (V–NET) ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559 – 2560 และค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 

 จากแผนภาพที่ 12-1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา      
(V–NET) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด 
ใน 4 รายวิชา พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกวิชา 
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V–NET)        
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ พบว่า         
ทุกกลุ่มรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
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แผนภาพที่ 12-2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา 
              (V–NET) ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2559 – 2560 และคา่เฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 

 จากแผนภาพที่ 12-2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา      
(V–NET)  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2559 กับปีการศึกษา 2560 
ระดับจังหวัด ใน 4 รายวิชา พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ยลดลงทุกวิชา 
 และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V–NET)         
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กับระดับประเทศ 
พบว่า มีรายวิชาที่คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 1 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา       
ส่วนรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 3 รายวิชา ได้แก่ รายวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะ
ทางสังคมและการด ารงชีวิต และทักษะการจัดการอาชีพ  
 

 



                         
 
 

ส่วนที่ 2 

บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาของจังหวัด 
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ส่วนที่ 2 
บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 

      การจัดท าแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562     
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ในครั้งนี้  ได้ด าเนินการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล
ด้านการศึกษาและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ที่คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้
ด าเนินการยกร่างตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี 
สาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบาย
แห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้อง            
มุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 วิสัยทัศน์   
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
 ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว จะน าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
    เป้าหมาย 
           1. ความม่ันคง 
       1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก 
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ    
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง    
    1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่     
การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
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          1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน    
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น    
      1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน    
      1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า   
     2. ความม่ังคั่ง    
       2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มรายได้สูง    
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  
     2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์   
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง   
      2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   3. ความย่ังยืน    
       3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์    
        3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม    
       3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  วัตถุประสงค์  
        1. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์     
      2. เพ่ือเพ่ิม กระจายโอกาสและคุณภาพการให้บริการของรัฐอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรม    
        3. เพ่ือลดต้นทุนให้ภาคการผลิตและบริการ    
      4. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการด้วยนวัตกรรม   

   ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
    1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
    1.1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี             
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
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    1.3 การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
    1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
    1.5 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
    1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา    
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
    1.7 การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
    2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    2.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
    2.4 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
    2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
    2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
    3.3 ปลูกฝังระเบียบวิจัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
    3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
    3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    4.1 สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
    4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
    4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
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    4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
    4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
    5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร        
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
    5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
    6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
    6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
    6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
    6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
    6.6 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
    6.7 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ       

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้      
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับ     
การก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศ  
ที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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    ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์     
สรุปได้ ดังนี ้

          1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้    
คนไทยเป็น คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ           
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การปูองกันและควบคุมปัจจัยทางสังคม รวมทั้ง           
การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม  

        2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้้าในสังคม  มุ่งเน้นการลด      
ความเหลื่อมล้ า  ในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
เข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก        
การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเป็นธรรม 

       3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่ งยืน                 
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ 
เพ่ือรักษาเสถียรภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์    
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน      
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการ  

       4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
มุ่งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพภายใต้ยุทธศาสตร์              
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม โดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเปูาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน 
เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

       5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความม่ันคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาใน
ทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

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

       7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนา
กายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคมและการบริการจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีได้มาตรฐาน 



33 

 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

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

       9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา      
ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัด
ของพ้ืนที่รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็ง โดยมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน     
เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และ
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

       10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์          
การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานงานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี  
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และ
ระดับอนุภูมิภาค   

3. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2564) 

    นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินการด้านความมั่นคงของ
ภาครัฐในระยะ 7 ปี แบ่งเป็น 2  ส่วน คือ ส่วนที่ 1 นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติและ     
ส่วนที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยก าหนดกรอบความคิดหลักจากการก าหนดนโยบายได้ค านึงถึง
ค่านิยมหลักของชาติ 12 ประการ   
      วิสัยทัศน์ “ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤติการณ์ มีบทบาทเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนและด าเนินความสัมพันธ์กับนานาประเทศอย่างมีดุลยภาพ” 
    นโยบายความม่ันคงทีเ่กี่ยวข้องด้านการศึกษา ดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 นโยบายส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ (ศธ. เป็นหน่วยหลัก) 
เกี่ยวข้องใน 3 นโยบาย  

   นโยบายที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

              1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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    นโยบายที่ 2  สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  
               2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชาติ อยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข          

มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  
        นโยบายที่ 3 ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
              3.3 เสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วนเป็นพลังในการเข้าถึงประชาชน 
                   ส่วนที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งชาติทั่วไป  มี 13 นโยบาย มีส่วนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา  
5  นโยบาย ดังนี้ 
        นโยบายที่ 8  เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  
     นโยบายที่ 9  เสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน 
     นโยบายที่ 10  เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
     นโยบายที่ 11  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     นโยบายที่ 12  เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร       

4. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)  

  นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557    
โดยได้ก าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ด าเนินการให้มี 
การปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบาย  
ที่เก่ียวข้องกับภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

      นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะ           
เชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดี และปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ         
ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่  สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลาย
ของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา 
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย  
        นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ 
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาส              
ก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหา ไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง ทั้งจะเพ่ิม
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ระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน 
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล 
          นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
            นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษา       
ในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้      
เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม              
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
         นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบ  
การสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
         นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจาย
อ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
         นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้มีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
         นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของ 
ความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ ใน
การเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัด 
การเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

      นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
        นโยบายที่ 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
มาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ            
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การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริม          
การพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน 

      นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน 
ปราบปรามการทจุริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
         นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีประสิทธิภาพ เ พ่ือปูองกันและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับ
บริการจากรัฐ ซึ่งมขีั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน   

5. ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)  

  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 เพ่ือใช้เป็น
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้น าไปใช้ เป็นกรอบแนวทาง                  
การพัฒนาการศึกษาส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์  

                    “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้ารงชี วิต           
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

        วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา  4 ประการ คือ 1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการ             
ศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะ
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ 
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพ่ือน าประเทศ
ไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 

       เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา
แห่งชาติได้วางเปูาหมายไว้ 2 ด้าน คือ เปูาหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน      
ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะ
ต่อไปนี้ 
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       ✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics)  

   ✥ 8Cs ได้แก่  
   1) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  
   2) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
   3) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  
   4) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  
   5) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ  
   6) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   7) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  
   8) ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

   โดยมี 6 ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
มีเปูาหมาย ดังนี้ 
            1.1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
            1.2 คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
    1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิต รูปแบบใหม่ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก้าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้าง       
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  มีเปูาหมาย ดังนี้  
   2.1 ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
   2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและ
เป็นเลิศเฉพาะด้าน   
   2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้  และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ 
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
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     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้                 
มีเปูาหมาย ดังนี้  
   3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทย ทักษะและคุณลักษณะ 
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
   3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ  สมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
   3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้        
ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
   3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  
   3.5 ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
   3.6 ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล  
   3.7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา                      
มีเปูาหมาย ดังนี้ 
   4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
   4.2 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย  
   4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                   
มีเปูาหมาย ดังนี้ 
           5.1 คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
   5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
   5.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต           
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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      ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  มีเปูาหมาย ดังนี้ 
    6.1 โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัวชัดเจน 
และสามารถตรวจสอบได้  
   6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษา  
   6.3 ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ  
ประชาชนและพ้ืนที่  
   6.4 กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะ      
ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  
   6.5 ระบบบริหารงานบุคคลของครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม           
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

6. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) พ.ศ. 2559-2573 
                เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs ) เป็นวาระการพัฒนาภายหลัง              
ปี 2015 ระยะ 15 ปี (ค.ศ. 2016-2030) ที่ผู้น าประเทศสมาชิกสหประชาชาติ จ านวน 193 ประเทศ ได้ร่วมกัน                  
ลงนามรับรองพันธสัญญาทางการเมืองระดับผู้น าในเอกสาร “Transforming Our World: The 2030 
Agenda for Sustainable Development” เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 15 ปีข้างหน้า 
เพ่ือยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะผลักดันและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบ 
โดยมีเปูาหมายหลัก 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเป็นการสานต่อภารกิจที่ยังไม่บรรลุผลส าเร็จภายใต้เปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals: MDGs) (ค.ศ. 2000-2015) 

การด าเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีปลัดกระทรวง ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เป็นกรรมการ และมี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะภายใต้ กพย. ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปูาหมายการพัฒนา    
ที่ยั่งยืน 2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ 3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมีการแต่งตั้งคณะท างานต่าง ๆ ภายใต้คณะอนุกรรมการ ทั้ง 3 คณะ ทั้งนี้ กพย. ได้มอบหมายให้กระทรวง
ต่าง ๆ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในแต่ละเปูาหมาย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับมอบหมายให้เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม
และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย 10 เปูาประสงค์ ดังนี้  
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   เป้าประสงค์ที่ 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย น าไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มี
ประสิทธิผลภายในปี 2573 

   เป้าประสงค์ที่ 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กหญิงและเด็กชายทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล 
และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 เพ่ือให้เด็ก
เหล่านั้นมีความพร้อมส าหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา 

      เป้าประสงค์ที่ 4.3 ให้หญิงและชายทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573  
               เป้าประสงค์ที่ 4.4 เพ่ิมจ านวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จ าเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิค 
และอาชีพ ส าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 
               เป้าประสงค์ที่ 4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ าทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่า 
กลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก  เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับ 
อย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 
              เป้ าประสงค์ที่  4.6 สร้ างหลักประกันว่ าเยาวชนทุกคนและผู้ ใหญ่ ในสั ดส่ วนที่ สู งทั้ งหญิ ง              
และชาย สามารถอ่านออกเขียนได้ และค านวณได้ ภายในปี 2573 
                    เป้าประสงค์ที่ 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาส าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการมีวิถีชีวิต 
ที่ยั่งยืนฯ ภายในปี 2573 
                   เป้าประสงค์ที่ 4.A สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหว 
ต่อเด็ก ผู้พิการและเพศภาวะ และสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส าหรับทุกคน 
              เป้าประสงค์ที่  4.B  ขยายจ านวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา 
โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาน้อยที่สุด   
              เป้าประสงค์ที่  4.C เพ่ิมจ านวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการด าเนินการผ่านทาง 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศก าลังพัฒนา 
            โดยมีเป้าประสงค์ที่ 4.1 และ 4.2 เป็นเป้าประสงค์ที่ถูกจัดล้าดับให้อยู่ในเป้าประสงค์การพัฒนาที่
ยั่งยืนที่มีความส้าคัญ 30 ล้าดับแรก 
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7. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)      
โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ เปูาหมายที่ตอบสนองการพัฒนาที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้     
คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคตซึ่งตอบสนอง    
การพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครู        
ได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ         
การพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งตอบสนอง       
การพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
              ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้
การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับสภาพบริบทและสภาพพ้ืนที่  ซึ่งตอบสนอง
การพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม 
            ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ที่มุ่งหวังให้คนไทยได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้าน      
การเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ 
           ยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า  ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความ
คล่องตัว ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ 
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8. นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาในทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
มีความสอดคล้องกับเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และวัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งได้แก่  1) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 2) ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 3) มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน            
ของประเทศ 4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ           
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
หลักการ 

  1. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้รับการศึกษาในระบบต่าง ๆ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. เด็ก เยาวชน ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่เข้มแข็ง (สุขภาพ และอุปนิสัย) 
  3. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

จุดเน้นการจัดการศึกษา  
 ระดับก่อนอนุบาล    
       เน้นประสานหน่วยงานอ่ืน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพ และโภชนาการ 
 ระดับอนุบาล    
       เน้นความร่วมมือ รัฐ ท้องถิ่น เอกชน พ่อแม่และผู้ปกครอง ในการจัดศึกษาระดับอนุบาล โดยมี

จุดเน้น 
   1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
   2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นการเรียนปนเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข และสร้างกิจกรรมเสริม 

ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา   
       ครูและผู้เรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม จัดแหล่งเรียนรู้    

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยมีจุดเน้น 
  1. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อการสื่อสาร และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเรียนวิชาอ่ืน 
  2. เรียนภาษาอังกฤษ เน้นเพ่ือการสื่อสาร 
  3. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง         

สถานการณ์จ าลอง กิจกรรมการเรียนรู้จากปัญหาและการลงมือปฏิบัติ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา        
และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

  4. เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  5. ส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
  6. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า 
  7. พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา (คูปองครู) 
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  8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
ระดับอาชีวศึกษา   
      จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  และความต้องการของสังคม          

ทั้งภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม บริการ และเป็นผู้ประกอบการเอง โดยมีจุดเน้น 
  1. จัดการศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในอาชีพเฉพาะด้านเรียนรู้             

จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์จ าลอง และเรียนรู้จากกิจกรรม 
  2. เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และใช้เพ่ือการประกอบอาชีพ 
  3. เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

ระดับอุดมศึกษา   
      เน้นการวิจัยและค้นหาแนวทางการพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และมีการเชื่อมโยง     

องค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน        
ของประเทศ โดยมีจุดเน้น 

 1. เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และมีทักษะภาษาในระดับสูง ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้   
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 

 2. เรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 3. ผู้เรียนมีศักยภาพและมีองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรม  

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
       การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  เน้นเพิ่มอัตราการอ่านและการมีทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชน โดยมีจุดเน้น 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทย เพ่ือการสื่อสาร ตามบริบทของพ้ืนที่ 
  2. ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ โดยบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ 
          เพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองเปูาหมาย เจตนารมณ์ และ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

    1. ใช้กระบวนการพัฒนาคุณธรรม บูรณาการในทุกกระบวนการเรียนรู้ 
    2. สอดแทรกเรื่องความโปร่งใส ยุติธรรม และปูองกันการทุจริตให้มีในทุกมิติ ทั้งการเรียนการสอน    

การนิเทศ และการบริหาร 
    3. ให้องค์กรหลักน าไปก าหนดนโยบายขององค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของ

องค์กร 
    4. เน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกกลุ่มบุคคล ทุกระดับ ทุกประเภท สู่การลดความเหลื่อมล้ า           

ในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกหน่วยงาน 
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    5. ให้ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จัดท าแผนและขับเคลื่อน           
สู่การปฏิบัติในการจัดการศึกษาในแต่ละจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 

    6. ใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูล (Big Data) ส าหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และเครื่องมือใน       
การบริหาร 

    7. ให้หน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเชื่อมโยง ทั้งระดับการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

    8. ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานประสานงาน ดูแลเด็กที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษในทุกระดับ เพ่ือให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนา สามารถเรียนรู้ และพ่ึงพาตนเองได้ 

    9. ให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นหน่วยงานหลัก          
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลเด็กทีต่กหล่นจากระบบการศึกษา และการศึกษาของผู้สูงอายุ 

   10. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทและหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของส้านักงานศึกษาธิการ ภาค 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) 
วิสัยทัศน์ : นครสามบุรี สร้างคนดี มีมาตรฐาน มีงานท า โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
     พันธกิจ 

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

 เป้าประสงค์ 
         1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
         2. ประชากรวัยเรียน ได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียม และท่ัวถึง 

 ยุทธศาสตร์ 
       1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

 2. ส่งเสริมการผลิต  พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง        
ให้เศรษฐกิจฐานราก ตลาดแรงงาน และประเทศ 

 3. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
 5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561-2564 

 วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี 
          “เมืองแห่งความสุข  การท่องเที่ยวและเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจมั่นคง” 
 พันธกิจ 
    1.พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนสังคม และคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง 
    2.เสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ตอนในและพ้ืนที่ชายแดน 
    3.สนับสนุนการจัดท าแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม 
    4.พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพ             
การบริหารจัดการท่องเที่ยวปลอดภัย  
    5.จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร                  
เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัย ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก 
    6. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    7.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ให้มีมาตรฐานสากล เพ่ิมช่องทางการค้า
ภายใน การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ 
    8.สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสั งคมเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 

 เป้าประสงค์รวม 
     1.ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายตลอดจนประชาชน
หรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข     
ในกาญจนบุรี 
     2.จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความ
ปลอดภัย 
     3.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตร
แบบครบวงจรอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม ก าหนดพ้ืนที่
การเกษตร (Zoning) อย่างเหมาะสม 
     4.จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีประชาชนยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจ
ฐานรากในระบบครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น และการท่องเที่ยวปลอดภัย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
 
 
 
      
     
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 
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 ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 

     จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของจังหวัด ซึ่งมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ และเพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดให้มีศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันพร้อมเผชิญปัญหา จังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด /ค่าเป้าหมาย การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“สร้างคนดี  มีคุณภาพ ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
บนพื้นฐานความพอเพียงอย่างยั่งยืนและม่ันคง” 

พันธกิจ (Mission)  

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

    3. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ                 
    4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์รวม (Goal)      

    1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 

    2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดน 

    3. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
    5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกแห่ง ทุกระดับ มีมาตรฐานจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล และบูรณา

การการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”   

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

1.1 ประชากรมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย           
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะท้อน
ความรักและการธ ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ และการยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

100 100 

  2) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

100 100 

  3) ร้อยละของผู้เรียนได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ          
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

n/a 80 

1.2 ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และจิตส านึกความเป็นพลเมืองดี 
  4) ร้อยละของของผู้เรียนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา             
ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

100 100 

  5) ร้อยละของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป ที่จัดกิจกรรมสะท้อนการสร้างวินัย จิตสาธารณะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

n/a 100 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาวิชาชีพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ 
 1) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

n/a 80 

 2) ร้อยละขององค์ความรู้ของงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สื่อ 
เทคโนโลยีที่มีการน าไปใช้เพื่ออ้างอิง และ/หรือต่อยอด เพ่ิมขึ้น 

n/a 10 

2.2 ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 3) ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา            
ที่ได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 

n/a 100 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

3.1 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   
  1) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET, B-NET และ V-NET) เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา      
(ร้อยละ 3) 
     1.1) ผลการทดสอบ O-NET              

ปีการศึกษา 60 ปีการศึกษา 61 

             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 38.82 41.82 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 32.50 35.50 
             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 30.93 33.93 
     1.2) ผลการทดสอบ B-NET   
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  38.44 41.44 
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 34.96 37.96 
      1.3) ผลการทดสอบ V–NET   
              ระดับชั้น ปวช. 40.52 43.52 
              ระดับชั้น ปวส. 36.61 39.61 
  2) ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติการศึกษา   
นอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิชาทุกระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 

  

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 41.94 44.94 
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 39.26 42.26 
              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 33.93 36.93 
  3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ         n/a 100 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

3.2 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน   
 1) อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง 
           1.1) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           1.2) ระดับอาชีวศึกษา 

 
0.35 
7.57 

 
0.02 
5.00 

 2) ร้อยละของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันได้รับการศึกษาใน
รูปแบบที่เหมาะสม 

n/a 80 

 3) สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี 
เพ่ิมข้ึน 

89.45 90 

 4) ประชากรอายุ 6-11 ปี ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษา เทียบกับ
ประชากรอายุ 6-11 ปี 

100 100 

 5) ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เทียบกับประชากรอายุ 12-14 ปี 

100 100 

 6) ร้อยละของเด็กในวัยเรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษได้รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ 

n/a 100 

  7) สัดส่วนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย              
ประเภทสายสามัญต่ออาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน อาชีวศึกษา : สายสามัญ) 

29 : 71 35 : 65 

 8) ร้อยละของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV และ ETV 

n/a 50 

 9) ร้อยละของสถานศึกษาได้รับบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง     
ขั้นต่ า 30 Mbps. 

n/a 60 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที ่4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง”Thailand 4.0” 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

4.1 ผู้เรียนมีจติส านึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1) ร้อยละของหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับ     
การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

n/a 90 

4.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิต และด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

n/a 100 

   3) ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะชีวิตและด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

n/a 100 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

5.1 หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
1) ร้อยละของผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมกับ 

บริบทของพื้นที่ 
n/a 10 

    2) ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส     
ของการด าเนินงานของหน่วยงาน 

n/a 85 

   3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย ทันสมัยและต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

n/a 100 

   4) ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีเครือข่ายในการส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

n/a 80 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน 

เป้าประสงค์ /ตัวชี้วัด 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2562 

6.1 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีอาชีพ และมีงานท า 
 1) ร้อยละของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่ได้รับบริการทาง
การศึกษา 

n/a 90 

  2) ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น 

สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

n/a 80 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ 4 

โครงการและงบประมาณ 
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สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน  
1 การอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”    67,500 ส านักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

2 ยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปี 2562   

50,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

3 พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการ   
กองทุนการศึกษาสู่ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี   

170,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

4 ส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียน 
ในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ความยั่งยืน 

23,900   ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

5 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี  และสวนสมเด็จพระเจ้า
พ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์    

100,000   วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

6 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา           
“ป้องกันการทุจริต”  

210,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่   
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

7 สถานศึกษาคุณธรรม 20,000 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

8 บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน    671,840 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี 

9 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    30,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

10 ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด         
ในสถานศึกษา 

545,000   ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

11 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ค่ายลูกเสือ  
ต้านภัยยาเสพติดและ ค่ายทักษะชีวิต   

304,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่    
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 
 

12 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  304,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่    
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

13 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา  
เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์   

80,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่    
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

14 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    

19,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

15 กิจกรรมสร้างสรรค์และนันทนาการเด็ก (จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
2562)    

1,700,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี 

16 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562            35,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

17 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ    

44,660 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

18 พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา     

55,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

19 จัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต   32,200    ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัด
กาญจนบุรี “สามสงฆ์
ทรงพระคุณ” 

20 สพฐ. เกมส์  ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด    460,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่    
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1       

21 ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”   

381,800   ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ    100,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่   

การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

2 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทักษะการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา 

1,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

3 พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกระบวนการ 
Active Learning 

30,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่    
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท าโครงการอาชีพเชิงธุรกิจ  
(Mini  company)  

60,000   วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

5 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา  50,000   วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี 

6 ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและ
ยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) 
ปีงบประมาณ 2562  

250,000 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
กาญจนบุรี 

7 พัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it 
Center)   

500,000 วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุรี 

8 สนับสนุน ส่งเสริมการจัดท าและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐ์ 

40,000 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

9 การฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ 
ผู้สนับสนุนการสอนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานทาง
การศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี     

600,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วย
บรรจุใหม่  

70,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 
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11 อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษและเพ่ิมพูนความรู้
ให้กับนักเรียน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน   

332,000 กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13 

12 ส่งเสริมให้มีครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเป็นผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ      

320,000 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

13 อบรมสัมมนาเพ่ือส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางภาษา 
(ภาษาอังกฤษ) ส าหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และเจ้าหน้าที่    

250,000 
 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี 

14 พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ    

1,500,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

15 อบรมครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา DLTV  

42,750 ส านักงานเขตพ้ืนที่   
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

16 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

250,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

17 ส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ กับภูมิปัญญา
ชาวบ้าน ด้วย STEM  โดยใช้ กศน.เป็นฐาน   

40,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษากาญจนบุรี 

18 พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน    10,000 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

19 ส่งเสริมให้มีการประกวดผลงานของครูด้านต่าง ๆ    5,000 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

20 ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  

54,900 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

21 กิจกรรมส่งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 

4,880,000 ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาญจนบุรี 
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22 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี  

54,800 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

23 ตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี: พัฒนาครูผู้สอนที่
สอนในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีที่สอนไม่ตรงตามสาขาที่จบ
การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม    

1,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
1 ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด 

กาญจนบุรี    
320,000 ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี 
2 พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย    49,400 ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี 
3 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย ปี 2562    160,400 ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

4 อ่านออกเขียนได้เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะส าหรับนักเรียน 2,000,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

5 เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 40,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

6 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม    

90,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษากาญจนบุรี 

7 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนา 
สมรรถนะผู้เรียน และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21     

30,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่    
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

8 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร   

40,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่    
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 

9 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)    335,880 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
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10 พัฒนาเครือขา่ยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 240,000 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

11 สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 570,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษากาญจนบุรี 

12 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส  
เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม   

240,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

13 พัฒนาหลักสูตรให้หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน ผู้เรียน และตลาดแรงงงาน    

20,000 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

14 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมส าหรับนักเรียน 
ที่มีความต้องการพิเศษ 

259,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่    
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

15 ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการตามบ้านและค้นหาเด็กพิการรายใหม่   206,400 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 

16 ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู    73,950 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    

15,839,780 ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาญจนบุรี 

18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 
จนจบการศึกขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

3,952,180 ส านักงาน กศน. จังหวัด
กาญจนบุรี 

19 TFE (Teams For Education)   630,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

20 Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา     407,200 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

21 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

128,984   ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 
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22 ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

85,700 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

23 บริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางในการสอบปลายปี
ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 4  
ปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที ่2 

574,360 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

24 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปีของสถานศึกษา 
ด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา 2561  

356,440 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

25 ประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  

145,272 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

26 การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

100,242 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

27 จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561   

593,912 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

28 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2561  

412,052 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

29 กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ 1,126,500 ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาญจนบุรี 

30 พระราชด าริ : โครงการเพียงหลวง  100,000 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

31 อาชีวศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท  (อศ.กช.)    390,000 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

32 ศึกษาและด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน   10,000 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 
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33 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่เวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ปีการศึกษา 2562   

100,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 

34 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561    625,000   ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3   

35 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

1,200,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0”   
1 กิจกรรม GREEN SCHOOL CAMP : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียน 

สีเขียวยั่งยืน 
 

2,417,470 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

2 พัฒนาผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   5,000 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

3 พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      15,000   วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

4 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง)   

20,000   วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

5 พัฒนาผู้เรียนสามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ   

5,000   วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

6 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา ปีงบประมาณ 2562   

800,000 กองร้อย ตชด. 132 

7 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

705,600   ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาญจนบุรี 

8 ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   

10,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 
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9 เกษตรผสมผสานร่วมกับชีววิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน    37,000   วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

10 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้  
และการพัฒนางานฟาร์มเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ     

30,000   วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

11 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนางานฟาร์มเกษตร
ปลอดภัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้  

10,000   วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี 

12 การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 507,150 ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาญจนบุรี 

13 การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1,176,000 ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
1 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด     69,180 ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัดกาญจนบุรี 
2 จัดท าพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี    1,024,300 ส านักงานเขตพ้ืนที่    

การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา : 
กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา    

260,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่    
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 

4 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาใน 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยองค์คณะบุคคล  

778,500    ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

5 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

120,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

6 ตรวจสอบจ านวนนักเรียนและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
โรงเรียนเอกชน   

30,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
ในการจัดการศึกษา และฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ      

20,000 วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี 
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8 สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
ระดับภาคและระดับจังหวัด   

49,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

9 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

30,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

10 ส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
(ก.ต.ป.น, / อ.ก.ต.ป.น.)   

30,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่   
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

252,600 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

12 งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562    78,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

13 จัดงาน “เผยแพร่ผลการด าเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี    

50,000 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

14 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิผลของระบบ
ประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา”   

100,000 องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

15 พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา     

55,030 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 

16 การพัฒนาความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   217,990 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ชายแดน 
1 จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

 
24,400 ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัด

กาญจนบุรี “สามสงฆ์
ทรงพระคุณ” 

2 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน  เพื่อรองรับ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

170,000 วิทยาลัยการอาชีพ
กาญจนบุรี 
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3 พัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

500,000 วิทยาลัยสารพัดช่าง
กาญจนบุรี  

4 จัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 756,000 ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัด
กาญจนบุรี “สามสงฆ์
ทรงพระคุณ” 

5 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 100,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

6 จัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 19,000 ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัด
กาญจนบุรี “สามสงฆ์
ทรงพระคุณ” 

7 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานรับนักเรียน  
เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

20,000 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 

8 จัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 450,000   ส านักงาน กศน.จังหวัด
กาญจนบุรี 

9 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนประจ าปี 

68,400 ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี 
 

10 แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องเรียน
ต้นแบบเป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ KANPAO ENGLISH 
ROOM 

300,000 การจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการในเขต
เศรษฐกิจและพ้ืนที่
ชายแดน 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง สงบสุขของสังคม    

และพื้นที่ชายแดน 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ        การอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  
ยุทธศาสตร์ที่ 1     การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวรัชนิดา สิงห์มณี   
ลักษณะโครงการ    ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ    มีนาคม – เมษายน  2562 

………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 

 

           รัฐบาลมีนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น
องค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือ
เป็นหน้าที่ส าคัญในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน       
ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษา ตลอดจน
หน่วยงานทั้งหลายของรัฐ เรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ 
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ส า นึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ จึงได้น านโยบายการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ หลักสูตร  
จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจ า” รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2561 มาจัดโครงการอบรม เรื่อง “สถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในทุกพ้ืนที่ 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมายจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นเจ้าภาพด าเนินการจัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์        
กับประเทศไทย” ให้กับข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี เห็นความส าคัญและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ    
จึงได้ก าหนดจัดโครงการดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมพีลูส อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ให้ข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี  มีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ร่วมกันปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันส าคัญของชาติ 
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2.2 เพ่ือให้ข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี  มีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน              
เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย          
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2.3 เพ่ือสร้างความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
               ผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 600 คน (ผู้เข้าอบรม 578 คน วิทยากร 22 คน) 

ที ่ หน่วยงาน 
กลุ่มเป้าหมาย 

รวม 

ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม ศน. บุคลากร 
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

1 สพป.กจ. 1 1 0 10 13 17 139 182 

2 สพป.กจ. 2 1 4 6 5 0 99 115 

3 สพป.กจ. 3 1 1 7 4 2 79 94 

4 สพป.กจ. 4 1 1 4 4 3 86 99 

5 สพม.เขต 8 0 0 0 0 0 88 88 

  4 6 27 26 24 491 578 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
      1) ผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี  ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ มีความปรองดองสมานฉันท์ มีความเข้าใจร่วมกัน เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่ง  
อันเดียวกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์    
ทรงเป็นประมุข  

     2) ผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี  มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบัน มีความเสียสละ               
มีอุดมการณ์ สามารถขยายผลโครงการได้เป็นอย่างมีคุณภาพ 
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4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

   กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

1) วางแผนการอบรม 
     1.1) ศึกษาวัตถุประสงค์และแนวทางการจัดอบรม 
     1.2) ขออนุมัติจัดโครงการ อบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับ 
      ประเทศไทย” 
     1.3) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด าเนินงาน 
     1.4) เตรียมการด้านสถานที่อบรม วิทยากร อาหาร 
     1.5) ประสานกับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904  
(ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17)  
     1.6) จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร 
     1.7) จัดท าหนังสือแจ้งสถานศึกษา สพป./สพม. ในพ้ืนที่จังหวัด 
กาญจนบุรีเข้ารับการอบรม  
     1.8) จัดเตรียมบัญชีลงเวลา   
     1.9) จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม/แบบประเมินผล 

 
มีนาคม – เมษายน  2562 

2) ด าเนินการอบรม 
     2.1) ลงทะเบียน/รับรายงานตัว 
     2.2) ด าเนินการอบรม 
        2.2.1) วิทยากรให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
            2.2.2) ผู้เข้ารับการอบรมประเมินผลตามองค์ความรู้ที่ได้รับ    
จากการอบรม 

 
 เมษายน 2562 

   

3) สรุปรายงานผลการอบรม เมษายน 2562 

5. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น จ านวน 67,500  บาท (หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย มีความเข้าใจในการเป็นจิต
อาสา และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้อ่ืน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ผู้ เข้ารับการอบรมมีความตระหนักในการร่วมกันแสดงพลังปกป้องและเชิดชูสถาบัน              

พระมหากษัตริย์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชด าริ และหลักการ      
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

7.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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งาน/โครงการ  ยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปี 2562 

ยุทธศาสตร์ที่  1   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
กลุ่มงานทีร่ับผิดชอบ   ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล  สงวนศักดิ์, นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม และนางสาวปานไพลิน  แม้น
พรม 
ลักษณะโครงการ ใหม ่         
ระยะเวลาด าเนินงาน     กุมภาพันธ์  – กันยายน 2562 

………………....………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงค านึงถึง
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส าคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท าให้ประเทศชาติมั่นคง      
และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ               
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้งแนวพระราชด าริต่างๆ ในการบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้ประชาชนและ
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า  
         เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562     
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงก าหนดจัดกิจกรรม       
"จิตอาสา" เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี     
และร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงถึงพลังความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ       
ในการท าประโยชน์เพ่ือสังคมและส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้งเป็นการปลูกจิตส านึกให้สมาชิก       
ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและบุคลากรทางการศึกษา ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงก าหนดจัดโครงการยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ               
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจ าปี 2562 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดมีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี       

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 
2.3 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกยุวกาชาดได้ประพฤติ ปฏิบัติตนได้สอดคล้องกับ           

ค าปฏิญาณตน  ยุวกาชาดอย่างแท้จริง 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) สมาชิกยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด  จ านวน 430 คน 
  2) คณะกรรมการ 20 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ  
  สมาชิกยุ วกาชาดและผู้บั งคับบัญชายุวกาชาด ได้ ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่องค์                 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และได้มาร่วมถวายพระพร กล่าวค าปฏิญาณตน     
และเดินสวนสนาม ด้วยความพร้อมเพรียงต่อหน้าประธานในพิธี และได้ร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ร่วมกัน 

4. วิธีการด าเนิน/ขั้นตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ประชาสัมพันธ์โครงการฯแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมมอบหมายงานก าหนดแนวทางจัดงาน 
3) ด าเนินกิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสา 
4) จัดพิธีถวายพระพร กล่าวค าปฏิญาณตนและบ าเพ็ญประโยชน์ 

เฉลิมพระเกียรติ ร.10 

5) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 
มีนาคม – พฤษภาคม 2562 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

 
กรกฎาคม – กันยายน 2562 

5. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น จ านวน 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

1) ร้อยละ 100 ของเยาวชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สอบถาม แบบสอบถาม 

2) ร้อยละ 85 ของเยาวชนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนเป็น    
แบบอย่าง ที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3) ร้อยละ 85 ของเยาวชนท ากจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน        
อย่างมีความสุข 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 

 



74 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    7.1 สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและบุคลากร ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี      
และร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 7.2 สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและบุคลากร ได้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน    
อย่างมีความสุข 
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งาน/โครงการ       พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ชุมชน 
                        จังหวัดกาญจนบุรี  
ยุทธศาสตร์ที ่  1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางวราภรณ์   เนาวราช และคณะ 
ลักษณะโครงการ            ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ธนัวาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงห่วงใยการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของไทย โดยเฉพาะโรงเรียนและนักเรียนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลตามชายขอบของ
ประเทศและที่ด้อยโอกาส  ดังนั้นเมื่อ พ.ศ.2555 จึงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ 
ประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรีให้ไปด าเนินงาน “โครงการกองทุนการศึกษา” เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียน
สามัญศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนปั จจัยที่จ าเป็น            
ในการพัฒนาการเรียนการสอน  รวมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมให้ได้รับ
การศึกษาต่อจนสุดความสามารถของนักเรียน พร้อมนี้ ทรงพระราชทานแนวทางการด าเนินงานโครงการนี้     
ให้ท าแบบ “ปิดทองหลังพระ” มีอาสาสมัครมาช่วยงาน  ด าเนินการให้เร็วโดยไม่ยึดรูปแบบราชการมากนัก    
แต่ให้โปร่งใสและตรวจสอบได้  เป้าหมายส าคัญของโครงการนี้คือ “เพ่ือสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง” 
 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในโครงการนี้   ปัจจุบันมีโรงเรียน         
ในโครงการกองทุนการศึกษา 11 โรงเรียน และมีโรงเรียนเครือข่ายอีก 3 โรงเรียน รวม 14 โรงเรียน โดยเริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 

เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศเป็นไป
ในทิศทางที่ประสบผลส าเร็จรวดเร็วขึ้น ตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนาให้กับโรงเรียนอ่ืนๆ  จึงได้มีการน าร่อง
โครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในขั้นแรกเพ่ือหวังผลเลิศ 
จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนบ้านห้วยหวาย 
อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น โดยจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เหล่านี้คือ 

       1.น้อมน าศาสตร์พระราชา มาใช้วางแผนการขับเคลื่อนและออกแบบกิจกรรมทั้งหมด ซึ่ง
หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่น ามาใช้ คือ “ระเบิดจากข้างใน” ซึ่งเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่
สังคมภายนอก และยังน้อมน าหลักการทรงงานอ่ืน มาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนขับเคลื่อน 
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      2. น าเทคนิคการสร้างชุมชนแห่งการมีส่วนร่วม (Community of Participation) หรือ COP    
มาใช้ในการพัฒนาชุมชน และน าเทคนิคการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community :PLC) มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน โดยน าเทคนิคทั้งสองมาใช้ในการขับเคลื่อนโครงการและ
กิจกรรมส่งเสริมความดี 

       3. กระบวนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ใช้กระบวนการ 4 สร้าง ประกอบด้วย 
          1) สร้างการมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมน า ร่วมท า ร่วมทบทวน ร่วมพัฒนา)   
          2) สร้างความเป็นเจ้าของ (ค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก สร้าง

กิจกรรมส่งเสริมความดี)   
          3) สร้างการเป็นแบบอย่าง (การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทุกระดับ ทุกภาคส่วน)   
          4) สร้างให้เป็นวิถีชีวติ (ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทบทวนอย่างสม่ าเสมอ) 

 

2. วัตถุประสงค์    

 2.1 เพ่ือพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาให้เป็นแหล่งกลางใน 
การช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง และเป็นแหล่งกลางในการขยายผลองค์ความรู้ด้วยกระบวนการขับเคลื่อนที่
ส าคัญ 4 ประการ คือ การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงในคุณธรรม การมีความรู้
ความสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ และการเป็นพลเมืองดีของชาติ 
           2.2 เพ่ือพัฒนาชุมชนรอบข้างโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้เป็นชุมชนที่ช่วยกันสร้างคนดี   
ให้บ้านเมือง โดยมีองค์ประกอบดังนี้ ชุมชนการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนจิตอาสา ชุมชนคุณธรรม 

 

3. เป้าหมาย   

 3.1 เชิงปริมาณ 

                ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา     
จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนบ้านห้วยหวาย 
           3.2 เชิงคุณภาพ              

            ผู้บริหาร คร ูนักเรียน นักเรียนทุน และชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในโครงการกองทุน 
การศึกษา 
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1 ขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ 
1) ประชุมสถานศึกษาและชุมชน จ านวน 3 ครั้ง 
2) กิจกรรมส่งเสริมความดี จ านวน 6 ครั้ง 
3) นิเทศการขับเคลื่อน จ านวน 3 ครั้ง 

ธันวาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

2 ขับเคลื่อนชุมชนมีส่วนร่วม 
1) ประชุมสถานศึกษาและชุมชน จ านวน 3 ครั้ง 
2) กิจกรรมส่งเสริมความดี จ านวน 6 ครั้ง 
3) นิเทศการขับเคลื่อน จ านวน 3 ครั้ง 

ธันวาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

3 ขับเคลื่อนชุมชนจิตอาสา 
1) ประชุมสถานศึกษาและชุมชน จ านวน 3 ครั้ง 
2) กิจกรรมส่งเสริมความดี จ านวน 6 ครั้ง 
3) นิเทศการขับเคลื่อน จ านวน 3 ครั้ง 

ธันวาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562 

4 ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 
1) ประชุมสถานศึกษาและชุมชน จ านวน 1 ครั้ง 
2) กิจกรรมส่งเสริมความดี จ านวน 2 ครั้ง 
3) นิเทศการขับเคลื่อน จ านวน 1 ครั้ง 

เดือนกันยายน 2562 

 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน  170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1.มีผู้บริหาร ครู และชุมชน มีความเข้าใจใน
กระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จ านวน 80 คน 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 

2.มีโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเป็น
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม จ านวน 3 
โรงเรียน 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
 

3.มีชุมชนรอบข้างโรงเรียนในโครงการกองทุน 
การศึกษาเป็นชุมชนที่ช่วยกันสร้างคนดีให้
บ้านเมือง จ านวน 3 ชุมชน 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

              ผู้บริหาร ครู ชุมชน มีความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการ        
กองทุนการศึกษา และชุมชนรอบข้างโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้เป็นชุมชนที่ช่วยกันสร้างคนดี    
ให้บ้านเมือง  
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งาน/โครงการ       ส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียน 
     ในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1          จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายชาลี  ส ารองทรัพย์ และ นางวราภรณ์  เนาวราช 
ลักษณะโครงการ                ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน        พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
           ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะท าให้โรงเรียนเป็นต้นแบบการสร้างคนดีสู่สังคม จึงได้มีการจัด ตั้ง
โครงการกองทุนการศึกษาเพ่ือพระราชทานการศึกษาแก่เด็กทั่วไป โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ด้าน            
คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เด็กเติบโตเป็นพลเมือง      
ที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี 2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการศึกษาจนส าเร็จการศึกษา
และประกอบอาชีพได้  3) ส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือโรงเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร                    
ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน สร้างจิตส านึกให้ครูรักนักเรียน      
ให้นักเรียนรักครู พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการกองทุนการศึกษา” โดยแนวทาง            
การด าเนินงานของโครงการเป็นลักษณะปิดทองหลังพระ 
          จังหวัดกาญจนบุรี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษา จ านวน 11 โรงเรียน และโรงเรียน
เครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา 3 โรงเรียน ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวทาง ที่โครงการ             
กองทุนการศึกษาได้วางรูปแบบไว้แล้วทุกประการ แต่เนื่องจากการด าเนินโครงการกองทุนการศึกษา เป็นที่รับรู้
ในแวดวงการศึกษาเท่านั้น ส่วนราชการอ่ืน ๆ หน่วยงานภายนอก หรือแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาชนในท้องถิ่นที่โรงเรียนเหล่านั้นตั้งอยู่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้การด าเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ        
ของโรงเรียนที่จัดขึ้นเลย  
           เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทั่วประเทศเป็นไป      
ในทิศทางที่ประสบผลส าเร็จรวดเร็วขึ้น ตลอดจนมีแนวทางในการพัฒนาให้กับโรงเรียนอ่ืน ๆ จึงได้มีโรงเรียน     
น าร่องขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนบ้านห้วยหวาย อ าเภอหนองปรือ    
จังหวัดกาญจนบุรีขึ้น โดยจะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  1) น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ              
2) น าเทคนิคการสร้างชุมชนแห่งการมีส่วนร่วม (Community of Participation) หรือ COP มาใช้             
ในการพัฒนาชุมชน และน าเทคนิคการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning  Community : 
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PLC) 3) ใช้กระบวนการ 4 สร้างในการขับเคลื่อนโครงการ ได้แก่ (1) สร้างการมีส่วนร่วม  (2) สร้างความเป็น
เจ้าของ (3) สร้างการเป็นแบบอย่าง และ (4) สร้างให้เป็นวิถีชีวิต  

เพ่ือให้การขับเคลื่อนคุณธรรมเครือข่ายโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เป็นไปตาม                  
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10    
ที่จะท าให้โรงเรียนเป็นต้นแบบการสร้างคนดีสู่สังคม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ความยั่งยืนขึ้น 

  2. วัตถุประสงค์    
 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้   
ความเข้าใจ และตระหนักในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบการสร้างคนดีสู่สังคม 
 2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี 

3. เป้าหมาย 
             3.1 เชิงปริมาณ 
          1)  มีศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม ในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จ านวน 3 ศูนย์ 
ได้แก่ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนบ้านห้วยหวาย 
          2) ชุมชนรอบโรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่บริการของโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม จ านวน 3 ต าบล 
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย จ านวน 2 หมู่บ้าน และโรงเรียนบ้านห้วยหวาย จ านวน 1 หมู่บ้าน เข้ามาเป็น
เครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมให้กับโรงเรียนในชุมชนของตนเอง 
          3) เครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนที่เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียน
โครงการกองทุนการศึกษา อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 50 คน  
     3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม ในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จ านวน 3 ศูนย์ 
สามารถเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี 
          2) เครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมแต่ละชุมชนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เป็น 
ตัวอย่างที่ดีสามารถน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานในโรงเรียนได้ 
          3) ชุมชนในพ้ืนที่บริการของโรงเรียน เป็นชุมชนคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอ่ืน ๆ ได้
เป็นอย่างดีในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและชุมชนคุณธรรม  
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/คณะท างานหารือแนวทาง       

การขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนในโครงการ            

กองทุนการศึกษา 

พฤศจิกายน –ธันวาคม 2561 

2) ประชุมปฏิบัติการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียน

ที่เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนโครงการกอง

ทุนการศึกษา อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 

พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562 

3) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนเครือข่าย

คุณธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา 

ธันวาคม 2561-กันยายน 2562 

4) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน สิงหาคม-กันยายน 2562 
 

5. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  23,900  บาท  (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ 
ความเข้าใจ และตระหนักในการพัฒนา
โรงเรียนให้เป็นต้นแบบการสร้างคนดีสู่สังคม 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 

2) รูปแบบการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อน
คุณธรรมของโรงเรียนในโครงการ            
กองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
อย่างน้อย 1 รูปแบบ 

กระบวนการวิจัย แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่ง
เรียนรู้กลางในการช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง และเป็นแหล่งเรียนรู้กลางในการขยายผลองค์ความรู้
กระบวนการขับเคลื่อนคุณสมบัติที่ส าคัญ 4 ประการ คือ การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง การมีพ้ืนฐานชีวิต       
ที่มั่นคงในคุณธรรม การมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพได้ และการเป็นพลเมืองดีของชาติ 
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งาน/โครงการ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี และสวนสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
                    เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1          จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายบุญธรรม  อู่สุวรรณ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี จัดสร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ได้เริมด าเนินการจัดสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ได้เปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2531 ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี      
และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิสวนสมเด็จ         
พระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จศรีนครินทราบรมราชชนนี เห็นชอบให้มีการจัดสร้างสวนสมเด็จพระ
เจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ขึ้น ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
กาญจนบุรี ซึ่งทั้ง 2 สวนมีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 684 ไร่ อยู่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีกาญจนบุรี  เพ่ือให้สวนสมเด็จฯ ทั้ง 2 สวนมีความสวยงามร่มรื่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชนทั่วไป  จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาแลดูแลรักษาพ้ืนที่สวนสมเด็จฯ อย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
 2.2 เพ่ือจัดการดูแลรักษาพัฒนาสวนสมเด็จฯ ให้ร่มรื่น สวยงาม 
 2.3 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืชพรรณและธรรมชาติ 
 2.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

      สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี ได้รับการดูแลรักษาให้มีความสวยงามร่มรื่น และ 
สะอาดตา จ านวน 600 ไร่ 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
      สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับ 

การดูแลรักษาให้มีความสวยงามร่มรื่น  และสะอาดตา 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) เสนอขออนุมัติโครงการและจัดเตรียมแผนการด าเนินงาน กันยายน 2561 
2) จัดซื้อวัสดุ กันยายน 2561 - มกราคม 2562 
3) จัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ กันยายน 2561 
4) ด าเนินงานตามแผน พฤศจิกายน 2561 -  สิงหาคม 2562 
5) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี ได้รับ
การดูแลรักษาให้มีความสวยงามร่มรื่น และสะอาด 

ตอบแบบสอบถาม  
แบบบันทึก 

แบบสอบถาม  
แบบบันทึก 

2) สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา     
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับการดูแล
รักษาใหม้ีความสวยงามร่มรื่นและสะอาด  

ตอบแบบสอบถาม  
แบบบันทึก 

แบบสอบถาม  
แบบบันทึก 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
พ้ืนที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา              

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพ้ืนที่วิทยาลัยฯ ได้รับการดูแลรักษาและพัฒนาให้มีความสวยงาม        
ร่มรื่นและสะอาด 
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งาน/โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” 
ยุทธศาสตร์ที ่  1          จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางไปรยา  เย็นสรง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน กุมภาพันธ์ – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
         นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริต โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้น      
ในหมู่เยาวชน พร้อมกันนี้จะสร้างเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่นในสถานศึกษา ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหา
ส าคัญ ที่กระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน การแก้ไขปัญหา
คอรัปชั่นจึงต้องใช้มาตรการปราบปรามที่เข้มแข็ง จึงจ าเป็นต้องปลูกฝังจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และสร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชน โดยจะมีการให้ความรู้ ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต ในองค์กร
ด้านการศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ  พร้อมสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต              
ในกลุ่มเยาวชน 
 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต”              
เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้ด าเนินงานที่เป็นการป้องกันการทุจริตปลูกจิตส านึกให้กับ
นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพ่ือน าผลที่ ได้ไปปรับปรุงแก้ไข            
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น แต่ทั้งนี้ในการด าเนินงานโครงการซึ่งมีกิจกรรมที่ก าหนดไว้หลากหลาย
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะการป้องกันการทุจริต โดยมีกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน เป็นเยาวชนที่มีดีของประเทศชาติ และพลโลก 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  จึงด าเนิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต ( โครงการโรงเรียนสุจริต )” ปีการศึกษา 2562  

2. วัตถุประสงค์    
2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน 
2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมและท าความเข้าใจการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ 

      โรงเรียนทั้งหมด 92 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต   
          3.2 เชิงคุณภาพ 

      1) ทุกโรงเรียน เข้าใจนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของ สพฐ.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” (โครงการ โรงเรียนสุจริต) ปีการศึกษา 2562   

      2) ทุกโรงเรียน เข้าใจระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจง     
แนวทางการด าเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ       
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา) 

กุมภาพันธ์ – กันยายน  2562 

2) การนิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตามแบบบูรณาการประเมินผลโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

กุมภาพันธ์ – กันยายน  2562 

3) กิจกรรมการถอดบทเรียน  (Best  Practice) โรงเรียนสจุริต มีนาคม – กันยายน  2562 
4) บริษัทสร้างการดี  โรงเรียนสุจริตด าเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีต่อเนื่อง
ตามแนวทางทางการด าเนินงาน 

มีนาคม – กันยายน 2562 

5) การสร้างส านึกพลเมือง (Project  Citizen) ส าหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ มีนาคม – กันยายน  2562 
6) การแข่งขันสื่อภาพยนตร์ รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีนาคม – กันยายน  2562 
7) การประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานด้านความโปร่งใส ส าหรับโรงเรียน
สุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 

พฤษภาคม  - สิงหาคม  
2562 

8) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์  (ITA  Online) 

มีนาคม – กันยายน 
2562 

9) การจัดนิทรรศการโรงเรียนสุจริตและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)  
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา    

สิงหาคม – กันยายน  2562 
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5.งบประมาณ รวมทั้งสิ้น จ านวน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)    

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1) โรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าใจนโยบาย
โครงการโรงเรียนสุจริต 

นิเทศ ติดตามฯ แบบนิเทศ ติดตามฯ 

2) โรงเรียนทุกโรงเรียนด าเนินกิจกรรมตาม
แนวทางของโครงการโรงเรียนสุจริต 

นิเทศ ติดตามฯ แบบนิเทศ ติดตามฯ 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 โรงเรียนทุกโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของ สพฐ.โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต (โครงการ โรงเรียนสุจริต)”         
ปีการศึกษา 2562   

7.2 โรงเรียนทุกโรงเรียน มีความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ระดับสถานศึกษา 
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งาน/โครงการ  สถานศึกษาคุณธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่   1   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกชกร  สนธิกุล 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – 30  กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
เพ่ือปลูกฝังลักษณะนิสัยให้นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการใช้ชีวิตและการศึกษา

เล่าเรียน ตลอดจนถึงความรับผิดชอบต่อหมู่คณะ สังคมในหอพักและสถาบันที่ตนศึกษาเล่าเรียน การที่จะให้
นักเรียน นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างเป็นระบบได้นั้น จ าเป็นต้องมีคุณธรรมประจ าใจ เพ่ือน าไปสู่สถานศึกษา
คุณธรรมตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัย ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกัน 
2.2 ให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยมีลักษณะนิสัยความรับผิดชอบต่อตนเองในการใช้ชีวิต 

และศึกษาเล่าเรียน 
2.3 ให้นักเรียน นักศึกษา มีพ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ 

และหลักเกณฑ์ของวิทยาลัย ฯ ตามมาตรฐานสถานศึกษาคุณธรรม ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       นักเรียน  นักศึกษา คณะครูอาจารย์ ในวิทยาลัย 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
       นักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต 
 
4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1) เสนอโครงการและจัดซื้อวัสดุส านักงาน ตุลาคม 2561 - มกราคม 2562 
2) รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 
3) สรุปผลการปฏิบัติงาน กันยายน 2562 
4) รายงานผล กันยายน 2562 
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5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
นักเรียน และนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  
ในการด าเนินชีวิต 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์ ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม 
7.2 พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด าเนินชีวิต 
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งาน/โครงการ  บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์ที ่  1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

กาญจนบุรี ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
(วัดใต้) พระอารามหลวง อ าเภอเมืองฯ วัดตรอกสะเดา อ าเภอเลาขวัญ  
วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ อ าเภอท่าม่วง และวัดพุตะเคียน อ าเภอไทรโยค  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเนติมา  กรปรีชา 
ลักษณะโครงการ  ใหม ่    
ระยะเวลาด าเนินงาน  มีนาคม - เมษายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 

วันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว พสกนิกรชาวไทยได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่ อพระองค์ท่าน           
ด้วยการบ าเพ็ญความดีถวายพระราชกุศล เช่น การสวดมนต์ ท าบุญตักบาตร และการบวช เป็นต้น โดยเฉพาะ
การบวช พสกนิกรชาวไทยถือว่าการบวชเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีและผู้มีอุปการคุณ   
อย่างสูง และได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนกลายเป็นจารีตประเพณีอันดีงามของชาวไทย ประกอบ
กับผู้ที่บวช ยังได้รับการศึกษาหลักธรรมค าสอนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมสามารถที่จะน าความรู้ที่ได้รับมาใช้        
ในชีวิตประจ าวันได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นและกระทบต่อเด็ก เยาวชน 
และประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการพนัน ปัญหามั่วสุมของเด็ก
วัยรุ่น ปัญหาสิ่งยั่วยุจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้เกิดจาก         
ทุกภาคส่วนขาดความร่วมมือในการส่งเสริมศีลธรรมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนอย่างจริงจัง ท าให้เด็ก     
และเยาวชน ไม่มีภูมิคุ้มกันและสามารถก้าวข้ามกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สภาพปัญหาดังกล่าวตกอยู่กับเด็ก เยาวชนของชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้       
และนับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะที่มีอ านาจหน้าที่ ท านุบ ารุงศาสนาและรักษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับสภาพปัญหาดังกล่าว    
โดยได้ขอเชิญเจ้าคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  และส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมหารือ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาญจนิกา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจากการประชุมมีมติว่า ในปัจจุบัน เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมลดน้อยลง และเห็นควรใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียน จัดบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี          
ภาคฤดูร้อน ณ วัดต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 36 วัด ในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันและ       
แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ โดยมอบให้ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มีหน้าที่จัดท าหลักสูตร  
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การฝึกอบรมสามเณรและศีลจาริณี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มีหน้าที่ให้การสนับสนุน การจัดพิธี 
บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี พร้อมทั้ง จัดฝึกอบรมให้แก่สามเณรและศีลจาริณี ตามหลักสูตรที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีก าหนดไว้ จ านวน 32 วัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี           
มีหน้าที่จัดฝึกอบรมสามเณรและศีลจาริณี จ านวน 4 วัด ได้แก่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง         
อ าเภอเมืองฯ วัดตรอกสะเดา อ าเภอเลาขวัญ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์  อ าเภอท่าม่วง และวัดพุตะเคียน 
อ าเภอไทรโยค โดยให้ทั้ง 4 วัด มีหน้าที่ บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ซึ่งเป็นการด าเนินงานโครงการ     
ที่มีขนาดใหญ่และปรากฏถึงกิจกรรมในภาพรวมโดยมีประชาชนได้รับผลประโยชน์ในองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จึงอาศัยอ านาจหน้าที่          
ตามมาตรา 45 (7ทวิ) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ข้อ (11) 
และประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่  
ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ตลอดจนหนังสือ
กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1374 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เรื่อง  การจัดท าโครงการ
บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมติที่ประชุมในคราว
ดังกล่าวข้างต้น จัดท าโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงหลักปฏิบัติตามค าสอน        
ของพระพุทธศาสนา อันเป็นการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ยั่งยืนสืบไป รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์      
ในช่วงปิดภาคเรียน 

 

2. วัตถุประสงค์    
2.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสวันคล้าย       

วันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 
2.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงหลักปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนา อันเป็นการ

ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  
2.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน  
2.4 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ยั่งยืนไปสืบไป 
2.5 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน 

 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 

      เด็ก และเยาวชน ในจังหวัดกาญจนบุรี บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี จ านวนไม่น้อยกว่า 400 คน  
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          3.2 เชิงคุณภาพ 
                เด็ก และเยาวชน ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้ารับการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมมากขึ้น 
สามารถอยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ติดต่อประสานงาน และจัดประชุมหารือแนวทางการด าเนินงาน
โครงการฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มกราคม 2562 

2) ติดต่อประสานวัดที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 4 วัด ได้แก่ วัดไชยชุมพล-          
ชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง อ าเภอเมืองฯ วัดตรอกสะเดา อ าเภอ         
เลาขวัญ วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ อ าเภอท่าม่วง และวัดพุตะเคียน อ าเภอ      
ไทรโยค เพ่ือร่วมกันวางแผนการด าเนินงานโครงการฯ 

มกราคม 2562 

3) จัดท าโครงการฯ ขออนุมัติผู้บริหาร มกราคม 2562 
4) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานโครงการฯ มกราคม 2562 
5) ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ มกราคม 2562 
6) แจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้อง 

มกราคม 2562 

7) จัดเตรียมสถานที่ด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
    7.1) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง อ าเภอเมืองฯ 
    7.2) วัดตรอกสะเดา อ าเภอเลาขวัญ 
    7.3) วัดหนองตากยาอภัยสัตว์ อ าเภอท่าม่วง 
    7.4) วัดพุตะเคียน อ าเภอไทรโยค 

กุมภาพันธ์ 2562 

8) ด าเนินกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 
     8.1) พิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน โดยวัด 
แต่ละวัดเป็นผู้รับผิดชอบ 
     8.2) การฝึกอบรมตามหลักสูตรโครงการฯ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรีเป็นผู้รับผิดชอบ 
    8.3) จัดท าประกาศนียบัตรส าหรับมอบให้แก่สามเณรและศีลจาริณี        
ที่ผ่านหลักสูตรโครงการฯ 
     8.4) พิธีลาสิกขา และมอบประกาศนียบัตรส าหรับมอบให้แก่สามเณร       
และศีลจาริณี ผ่านหลักสูตรโครงการฯ 

มีนาคม – เมษายน 
2562 

9) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ พฤษภาคม 2562 
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5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 671,840 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) ร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชน ที่           
เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาและ
คุณธรรม จริยธรรมสามารถน าไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 

2) ร้อยละ 80 ของเด็ก และเยาวชน ที่       
เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 
 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
7.2 เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงหลักปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธศาสนาอันเป็นการท านุบ ารุง

พระพุทธศาสนา 
7.3 เด็กและเยาวชน มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุข 
7.4 ท าให้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นด ารงอยู่ยั่งยืนสืบไป 
7.5 เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน 
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งาน/โครงการ  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวก าไลมาศ  มีทรัพย์  
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2561  – กันยายน 2562 

………………………………………. 

1. หลักการและเหตุผล 

 

 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด  เน้นให้สถานศึกษาทุกแห่ง        
ในสังกัดด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน เพ่ือให้
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์
และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2551  
 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า มีนักเรียนในสังกัด เป็นเด็กด้อยโอกาสสมควรได้รับความ
ช่วยเหลือ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
จึงจัดท าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน ตามกระบวนการของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนขึ้น 

 

2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา อย่างทั่วถึง     
โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  

นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

          นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพ      
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4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 แจ้งสถานศึกษา ให้ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2562 

 
2) คัดเลือก / ประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  
(เครือข่ายละ 1 โรงเรียน ๆ ละ 5 คน) 1 วัน 
    2.1) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
    2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ / จัดท าเกณฑ์การประกวด 
    2.3) จัดกิจกรรมประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
    2.4) สรุปผลการด าเนินงานและการรายงาน 

มิถุนายน - สิงหาคม 
2562 

3)  การเยี่ยมบ้านนักเรียน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    3.1) จัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
    3.2) แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    3.3) สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน 

พฤษภาคม –สิงหาคม 
2562 

 

5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น จ านวน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  
 

6. การประเมินผล 

 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด   
และประเมินผล 

1) ร้อยละ 100  ของนักเรียนได้รับการพัฒนาตามระบบ    
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 
2) ร้อยละ 100 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบ     
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

การนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลใน
สถานศึกษา 
ตรวจผลงานของ
สถานศึกษา 

การสัมภาษณ์          
 
 
แบบเครื่องมือประเมิน
คุณภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   
ของ สพฐ. 
แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนทุกคน เข้าใจหลักการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
7.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตที่ดีใน

การด ารงชีวิต อย่างมีความสุขและปลอดภัย 
 



96 
 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายภูวนาท  คงประพันธ์ นางฉัฐมา  สินธุเสน, นายสรพงษ์  กุ้ยบ ารุง 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

…………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 

 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ทุกแห่ง ด าเนินการบูรณาการการปฏิบัติงานเพ่ือเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมอย่างเข้มงวด      
ได้แก่การเฝูาระวัง ปูองกันปัญหายาเสพติด  การปราบปรามผู้กระท าผิดโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริง จัง   
และการฟื้นฟูบ าบัดรักษาผู้ปุวยให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ  
           ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จึงได้ด าเนินการโครงการ ขับเคลื่อน            
การด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ภายใต้กิจกรรม        
จัดค่ายอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพ่ือปูองกัน
ปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเลิกบุหรี่ เป็นการส่งเสริมทักษะชีวิต
ในการด ารงชีวิตของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และห่างไกลจากยาเสพติดสามารถด ารงชีวิต       
อย่างมีความสุข 

 

2. วัตถุประสงค ์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนที่รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและขยายผลในโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนที่รับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติด เหล้า บุหรี่ ร่วมกัน 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียน ท าหน้าที่เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการปูองกัน ร่วมกิจกรรม
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ  
                   3.1.1 ค่ายลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด 
                   1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 55 แห่ง 
                   2) ลูกเสือ เนตรนารี แห่งละ 9 คน รวม 495 คน 
                    3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา แห่งละ 1 คน และคณะท างาน/วิทยากร            
รวม 70 คน  
                   4) ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน 
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                    3.1.2 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ปลุกพลัง KID  พิชิตปัญหา เพื่อป้องกันปัญหายา
เสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
                   1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 55 แห่ง 
                   2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5  แห่งละ 2 คน รวม 110 คน 
                   3) คณะท างาน/วิทยากร  รวม 10 คน ระยะเวลา จ านวน 3 วัน 2 คืน 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
                    3.2.1 ค่ายลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด 
                    1) ลูกเสือและเนตรนารี ที่ผ่านการฝึกอบรม มีทักษะชีวิตของลูกเสือในการปูองกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถขยายผลในการปฏิบัติหน้าที่ ในการเฝูาระวังยาเสพติด               
ในสถานศึกษา ตลอดจนด าเนินกิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                             2) ลูกเสือมีแนวทางในการขับเคลื่อนการท างานเฝูาระวังและปูองกันยาเสพติด         
ในสถานศึกษา 
                    3.2.2 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ปลุกพลัง KID  พิชิตปัญหา เพื่อป้องกันปัญหา    
ยาเสพติดและพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ 
                    1) ผู้เข้าค่ายตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้ความถนัด ความสามารถ 
จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
                             2) ผู้เข้าค่ายเกิดการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถแยกแยะ
ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว ด้วยหลักเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง หาทางแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์  
                             3) ผู้เข้าค่ายมีความเข้าใจและจัดการอารมณ์และความเครียด รู้เท่าทันภาวะอารมณ์
ของบุคคล รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเหลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ในทางท่ีดี 
                    4) ผู้เข้าค่ายสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน มีการเข้าใจมุมมอง อารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้อื่น ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการ
ของผู้อ่ืน วางตัวได้เหมาะสมถูกต้อง และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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4. วิธีด าเนินงานและระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

1) เสนอโครงการและแต่งตั้งคณะกรรรมการด าเนินการ 
2) ประชุมคณะกรรมท างานเพ่ือเตรียมจัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพ
ติด ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ปลุกพลัง KID  พิชิตปัญหา 
3) ด าเนินการจัดค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และค่ายเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต(ตามหลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน) จ านวน 2 ค่าย 
     3.1) ค่ายลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี  
     3.2) ค่ายลูกเสือจังหวัดราชบุรี 
4) จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเลิกบุหรี่ 
5) ติดตามประเมินผล โครงการ และรายงานผลการจัดกิจกรรม     
ในสถานศึกษา    

มีนาคม 2562 
เมษายน 2562 

พฤษภาคม 2562 
พฤษภาคม 2562 

 
 
 

พฤษภาคม 2562 
สิงหาคม – กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 545,000   บาท   (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
  1) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ในรูปแบบใหม่ 
  2) หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดทุกหน่วยของสถานศึกษาในสังกัด  
จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการเฝูาระวังสารเสพติดค่ายเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตเด็กไทย ปลุกพลัง KID  พิชิตปัญหา 

 
สอบถาม 
 
สอบถาม 
 

 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 

  3) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน มีการเข้าใจ
มุมมอง อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อ
สื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความ
ต้องการของผู้อื่น วางตัวได้เหมาะสมถูกต้องเหมาะสม และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         7.1 กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

    1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีลูกเสือ เนตรนารีและ 
ยุวกาชาด ที่มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 

    2) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มีการจัดตั้งหน่วยลูกเสือ    
ต้านภัยยาเสพติดและมีลูกเสือที่ปฏิบัติหน้าที่เฝูาระวังและปูองกันยาเสพติดใสสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน รวมทั้งมี   
การด าเนินกิจกรรมการเฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
         7.2 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ปลุกพลัง KID  พิชิตปัญหา 

     1) ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
     2) ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด ให้คิดได้  คิดเป็น  คิดถูก 
     3) ได้ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม และการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
     4) ได้พัฒนาด้านคุณธรรม รู้จักคิดสิ่งที่ผิดหรือถูก สิ่งที่ควรท าไม่ควรท ามีความรับผิดชอบ ตัดสินใจ     

อย่างมีวิจารณญาณ และการควบคุมอารมณ์ 
     5) ได้ฝึกทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ได้เพ่ือน พ่ีน้อง ครูที่ดี 

               6)  ได้รู้จักและเข้าใจตนเอง ตระหนักในคุณค่าตนเอง พัฒนาตนเอง ตัดสินใจอนาคต การเรียน  
การท างานของตนบนพ้ืนฐานประสบการณ์ที่เหมาะสม 

     7) ได้พัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะในระดับจิตส านึก ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ 
                8) ได้เรียนรู้และฝึกทักษะผ่านกระบวนการที่แตกต่างกับการเรียนในชั้นเรียน 



100 
 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
 และค่ายทักษะชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิทวัส จงถาวรพาณิชย์ 
ลักษณะโครงการ ใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ มิถุนายน – สิงหาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง และจัดสรรโอน
งบประมาณประจ าปี 2562 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กิจกรรมหลักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติดในสถานศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินงานตามเป้าหมายแ ละวัตถุประสงค์           
ของงบประมาณปี 2562 โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาที่เปิดสอน     
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต นั้น 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 4 ตระหนักและเห็นความส าคัญ            
ของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังกัดให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวและ
จัดการกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล ให้เขาเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข จึงด าเนินการจัดท า
โครงการนี้ขึ้นมาตามแนวทางและเจตนารมณ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ได้ก าหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงมีทักษะ        
ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
          2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิตส าคัญ 4 องค์ประกอบ ที่เพ่ิมภูมิคุ้มกันในสภาพสังคม         
ที่เปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต คือ การตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเอง    
และผู้ อ่ืน การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ความเครียด            
และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

               1) กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ลูกเสือ – เนตรนารี จากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุก
แห่ง ๆ ละ 8 – 10 คน  จ านวน 420 คน 
      2) กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนขยายโอกาสในสังกัด จ านวน 28 โรงเรียน 100 คน 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
               1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
     2) ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิตส าคัญ 4 องค์ประกอบที่เพ่ิมภูมิคุ้มกันในสภาพสังคม                
ที่เปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต คือ การตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อ่ืน การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ความเครียด และการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวน 3 วัน 2 คืน มิถุนายน 2562 

2) จัดกิจกรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต จ านวน 3 วัน 2 คืน สิงหาคม 2562 

3) ติดตามผลการด าเนินงาน สิงหาคม 62 

4) สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 62 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน  304,000  บาท  (สามแสนสี่พันบาท)    

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) ร้อยละ 80  ของผู้ได้รับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือขอรับเครื่องหมายลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติ ได้อย่างน้อย 3 กิจกรรม 

การสังเกต และการประเมิน
ความรู้และผลงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินความรู้ 
แบบประเมินผลงาน 

2) ร้อยละ 80  ของผู้ได้รับการอบรมมีทักษะ
ชีวิตที่เหมาะสม 

การสังเกต และการประเมิน
ความรู้และผลงาน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินความรู้ 
แบบประเมินผลงาน 
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7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           7.1 ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงมีทักษะ            
ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
           7.2 ผู้ เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิตส าคัญ 4 องค์ประกอบ ที่ เ พ่ิมภูมิคุ้มกันในสภาพสังคม                
ที่เปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต คือ การตระหนักรู้เห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อ่ืน การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์ความเครียด และการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 
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งาน/โครงการ  อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวก าไลมาศ มีทรัพย์   
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน – มิถุนายน 2562 

……………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ จึงก าหนดให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนิน 
งานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1            
เพ่ือป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน 
เพ่ือลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ เน้นการเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับ
โรงเรียนและสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาและเป็นโรงเรียนขยายโอกาส  
  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 และป้องกันกลุ่มผู้ที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง         
กับยาเสพติดของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรี  ส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงจัดท าโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด 

   2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะในการป้องกันตนเอง         

ให้ห่างไกลจากยาเสพติดและสามารถเป็นแกนน าในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 

3. เป้าหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ 
  1) อบรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ในสังกัดรวม 38 แห่งรวมทั้งสิ้น 38 โรงเรียน ๆ ละ  8-10 คน รวมทั้งสิ้น 304 คน    
  2) จัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวน 38 หน่วย 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 304 คน มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการต้านภัยยาเสพติด รู้จัก        
การป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถจัดกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม 

4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ระยะเวลา 

อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
1) จัดท าโครงการเสนอของบประมาณ 

 
ธันวาคม 2561 

2) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมตามโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้อง มกราคม – มีนาคม 2562 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และด าเนินการประชุมฯ  มีนาคม – เมษายน 2562 
4) ด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 
5) สนับสนุนให้ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดขับเคลื่อนกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 
6) ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 304,000  บาท  (สามแสนสี่พันบาทถ้วน)   

6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัด                          

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าได้รับความรู้และรับทราบ  
ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดด้วย กระบวนการ 
ทักษะชีวิต  

การประเมิน  แบบสอบถาม  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ที่ตนเองประสบหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ท าให้ลดปัญหาการแพร่ระบาด           
ของยาเสพติดในสถานศึกษา 

7.2 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีการพัฒนาทางด้าน 
อารมณ์ สังคม สติ ปัญญา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีภาวะผู้น า 

7.3 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่การเป็น      
แกนน า ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนของตนเอง 
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งาน/โครงการ  ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพื่อปูองกัน   
                               ปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1            จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวก าไลมาศ มีทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่  
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน – กันยายน 2562 

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

1.หลักการและเหตุผล 

 

นักเรียนแต่ละคนมีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน การหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม 
หลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น การรู้ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญ  
ที่จะช่วยให้ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้นสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์    เพ่ือการ
คัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการปูองกัน และช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างถูกทาง       
มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้        
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และด้วยยาเสพติดเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ ที่รัฐบาลถือ
เป็นนโยบายที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาด ในทุกพ้ืนที่
ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นปัญหา
เร่งด่วนที่รัฐบาลจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในกลุ่มเยาวชน ดื่มสุราเที่ยวกลางคืน 
การพนัน การทะเลาะวิวาท ติดเกม สื่อลามก อนาจาร ฟุุมเฟือยและวัตถุนิยมเกินฐานะ ซึ่งเป็นพฤติกรรม
เบี่ยงเบนที่สังคมไม่ยอมรับ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน การปูองกันและแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งของการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาเพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนน า      
มีการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงตระหนักและเห็นความส าคัญของการ 
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต ควบคู่กับกระบวนการ NLP ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ จึงได้จัดท า
โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา เพ่ือปูองกันปัญหายาเสพติดและ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้นักเรียนแกนน าได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต สามารถพัฒนาตนเอง  และมีความรู้ 

ประสบการณ์ สามารถน าไปใช้ในชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนแกนน าที่เข้ารับการอบรมฯ สามารถเป็นแกนน าขยายผล ถ่ายทอดประสบการณ์ 

ให้กับเพ่ือนนักเรียนในโรงเรียนได้ 
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3. เป้าหมาย  
  3.1 เชิงปริมาณ 

    นักเรียนแกนน าจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทั้ง 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอท่าม่วง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย และอ าเภอ
ศรีสวัสดิ์ จ านวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 10 คน รวม 100 คน   
 3.2. เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนแกนน าได้รับการพัฒนาทางด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
และสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน ปูองกันตนเอง    
ในภาวะคับขันและจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมสังคม 

4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระยะเวลาด าเนินการ 

1) วางแผนการด าเนินงาน 
    1.1) จัดท าโครงการเสนอเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ              
    1.2) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 
    1.3) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฝึกอบรม 
    1.4) แจ้งสถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนแกนน าเข้าร่วมการฝึกอบรม 
    1.5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฝึกอบรม 

มีนาคม – เมษายน 2562 
 

2) ด าเนินการจัดค่ายฯ 
    2.1) ด าเนินการฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตฯ 
(นักเรียน 100 คน / ครู 20 คน/ คณะท างาน 10 คน จ านวน 2 วัน 1 คืน)  
     2.2) เก็บรายละเอียดข้อมูลการด าเนินการ 

มกราคม – มิถุนายน 
2562 

 

3) ติดตามผลการด าเนินงาน  
    3.1) ติดตามการขยายผลไปสู่โรงเรียนของนักเรียนแกนน า 
    3.2) สรุปผลการติดตามการขยายผลการด าเนินงานของโรงเรียนนักเรียนแกนน า 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2562 

4) สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ กรกฎาคม – กันยายน 
2562 

 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  80,000  บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
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6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัด                          

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนแกนน าที่เข้ารับการอบรมฯ   
มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามความต้องการ และมี
ทักษะในการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

การประเมิน แบบประเมิน 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนแกนน าได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน     

และสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคม อนาคตที่ซับซ้อนและการปูองกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถ
ปูองกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 
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งาน/โครงการ             ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
                              ยาเสพติดในสถานศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุธินันท์  พูลสมบัติ และคณะ 
ลักษณะโครงการ           ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน      กุมภาพันธ์ 2562 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) และส านักงาน ป.ป.ส.     
ในฐานะหน่วยงานก าหนดนโยบายและหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์  การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษายาเสพติด  
ปี 2562  ซึ่งประกอบด้วย 4 มาตรา/8 ยุทธศาสตร์/5 แผนบูรณาการ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับมอบหมายซึ่งในส่วนของแผนป้องกันยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการได้ ให้เป็นหน่วยงานหลัก              
ในการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันยาเสพติด ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง      
กับยาเสพติด แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งมีเป้าหมาย      
เป็นเด็กปฐมวัยในโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และนิสิต นักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา นั้น  โดยมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ท าหน้าที่ ในการอ านวยการ           
บริหารจัดการประสานงาน และก ากับติดตามตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

  ในการนี้  เพ่ือเป็นการด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงเสนอโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
ประจ าปี 2562 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์    
            2.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายการรายงานผลการด าเนินงานสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  
ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน      
และตอ่เนื่อง  
            2.2 เพ่ือขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในสถานศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
       1) สถานศึกษาเอกชนในสังกัด จ านวน 24 แห่ง 
                 2) สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในจังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 40 แห่ง 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
                 1) สถานศึกษาเอกชนในสังกัดรายงานผลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด  (NISPA) ระบบดูแล     
และติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) และระบบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
                 2) สถานศึกษาในพ้ืนที่มีความเข้มแข็งและเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
เพ่ิมข้ึน 

 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ปีการศึกษา 2561 ระดับทองและระดับเพชร 

1.1)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมวางแผนเตรียมการ 

      1.2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      1.3) ด าเนินการประเมินสถานศึกษาตามแผน 
      1.4) สรุปและรายงานผล 

กุมภาพันธ์ –เมษายน 2562 

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการด าเนินงานสารสนเทศยาเสพติด 
จังหวัด (NISPA) ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
(CATAS) 

  2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมวางแผนเตรียมการ 
     2.2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2.3) ด าเนินกิจกรรมจัดประชุมฯตามแผน 
     2.4) สรุปและรายงานผล 

มีนาคม – พฤษภาคม 2562 

5.  งบประมาณ    รวมทั้งสิ้น  จ านวน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

และค่าเป้าหมาย 

วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) ร้อยละ 100 สถานศึกษาเอกชนในสังกัดรายงานผลการด าเนินงาน

สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด(NISPA)ระบบดูแลและติดตามการใช้       

สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ได้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 

การสอบถาม แบบสอบถาม/           

แบบประเมิน 

2) สถานศึกษาในพ้ืนที่มีความเข้มแข็งและเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยา

เสพติดและอบายมุขเพ่ิมข้ึน 

การสอบถาม แบบสอบถาม/           

แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

           7.1 เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนในทุกกลุ่มเป้าหมายมีภูมิคุ้มกันตนเองและมีทักษะในการป้องกัน     
ยาเสพติด 
           7.2 สถานศึกษาในพื้นที่ มีความเข้มแข็งและเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข     
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนประชารัฐร่วมใจป้องกันยาเสพติด 
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งาน/โครงการ  กิจกรรมสร้างสรรค์และนันทนาการเด็ก (จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562) 
ยุทธศาสตร์ที ่  1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายมลเทียน ดอนเจดีย์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน  วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 

“เด็ก” ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ เนื่องจากจะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่และ
ท าหน้าที่พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ดังวลีที่ว่า “เด็กวันนี้ 
คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” และ “อนาคตของประเทศชาติจะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของเด็ก  
ในวันนี้” ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2498 ก าหนดให้วันจันทร์แรกของเดือน
ตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ ต่อมามีมติเห็นชอบเมื่อปี พ.ศ. 2507 ให้เปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์
ที่สองของเดือนมกราคม และถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน โดยให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก 
สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษอย่างถูกต้องและเหมาะสม เจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม สามารถด ารงชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยทุกๆ ปี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้มอบค าขวัญวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กไทย
ทุกคน ซึ่งค าขวัญวันเด็กในแต่ละปีจะเป็นข้อคิดและคติสอนใจสะท้อนให้เด็กให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะ    
อันพึงประสงค์ที่ เหมาะสมกับแนวทางการพัฒนาประเทศและรู้ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก              
ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบค าขวัญวันเด็กแห่งชาติ       
ให้กับเด็กไทยทุกคนว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”    

จากความส าคัญดังกล่าว จังหวัดกาญจนบุรีจึงก าหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี          
พ.ศ. 2562 ให้เป็นในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรีและขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
บูรณาการในการจัดงานดังกล่าว โดยมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก     
พร้อมของรางวัล รวมทั้งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดเตรียมสถานที่ พิธีเปิดและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ืออ านวย       
ความสะดวกกับหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่น ากิจกรรมและของรางวัลเข้าร่วม
อย่างเพียงพอต่อไป 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าการก าหนดจัดงานดังกล่าวถือว่า           
เป็นการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มุ่งต่อประโยชน์ของประชาชนในภาพรวม และปรากฏถึงกิจกรรม         
จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
และภาคเอกชน ซึ่งถือว่าเป็นการด าเนินงานร่วมกันโดยไม่ซ้ าซ้อน สามารถสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน
เห็นความส าคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษอย่างถูกต้อง
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และเหมาะสม นอกจากนี้ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติยังถือว่าเป็นประเพณีอันดีงามอย่างหนึ่งที่สังคมไทยยึดถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดท าโครงการกิจกรรม 
สร้างสรรค์และนันทนาการเด็ก (จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562) ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา         
17 (27) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2873 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ก าหนดให้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติอยู่ในอ านาจ
และหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งภายใต้การด าเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้ก าหนดภารกิจ
ตามที่จังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายและกิจกรรมตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้ซักซ้อมแนวทาง    
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ดังนี้ 

1. การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์และพิธีเปิดตามที่จังหวั ดกาญจนบุรี
มอบหมาย ทั้งนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการกับทุกภาคส่วนที่น ากิจกรรมเข้าร่วมงาน ตลอดจน
ประชาชนที่เข้าร่วมงานด้วย  

2. การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และนันทนาการเด็ก เช่น การละเล่น การแสดง การแข่งขันและการจัด
นิทรรศการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมสนามการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สนามการเรียนรู้ ได้แก่    

1) สนามเด็ก “เรียน”  
2) สนามเด็ก “เล่า” 
3) สนามเด็ก “ลอง” 
4) สนามเด็ก “เล่น” 

ทั้งนี้ เพ่ือต้องการให้กับเด็กที่เข้าร่วมงานทุกช่วงวัยทั้งเด็กเล็ก เด็กกลางและเด็กใหญ่ได้เกิดการเรียนรู้โดยผ่าน
สถานการณ์จ าลองเสมือนจริงจากการเล่นและการปฏิบัติจริง การเล่นมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก                 
ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมอง สามารถกระตุ้นให้มีการเพ่ิมขึ้นของการส่งสัญญาณประสาทและ          
เพ่ิมการประสานงานระหว่างเซลล์สมองกับการท างานของร่างกายได้ดีขึ้น สามารถสร้างกล้าม เนื้อมัดเล็ก      
มัดใหญ่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถน าไปเป็นพื้นฐานส าคัญต่อพัฒนาการในช่วงอ่ืนๆ ของชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

การฝึกปฏิบัติ ท าให้เด็กได้ลงมือท าจริง ส่งผลให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์           
คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะเกิดความจ าที่คงทนและถาวร ตามแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้        
ของจอห์น ดิวอ้ี นักปรัชญาทางการศึกษาชาวอเมริกัน ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การเรียนรู้         
จากการกระท า (Learning  by Doing) 

 

 

 



113 
 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 2. วัตถุประสงค์    
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน            
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ  
อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามวัยต่อไป 

2.2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความเข้าและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาประเทศชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าและความส าคัญของตนเองตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ       

เด็กและเยาวชน รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยและกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมตามวัย 
 2.5 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาที่สูงขึ้น 
 2.6 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับเด็กในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวร่วมกัน อันเป็น
การปลูกฝังความรักความเอาใจใส่ต่อเด็ก 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ จ านวนไม่น้อยกว่า           
20 หน่วยงาน น านิทรรศการ การละเล่น การแสดงและการแข่งขันต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการฯ 

     2) เด็กของจังหวัดกาญจนบุรี จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน เข้าร่วมโครงการฯ 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
                1) หน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่น ากิจกรรมเข้าร่วมโครงการฯ 
เกิดความพึงพอใจในการอ านวยความสะดวกและการบริการด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ ์
       2) เด็กท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เกิดความความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการฐานกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1) ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามค าสั่งจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อวาง
แผนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

พฤศจิกายน 2561 

2) จัดท าโครงการกิจกรรมสร้างสรรค์และนันทนาการเด็ก (จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 2562) อนุมัติจากผู้บริหารฯ 

พฤศจิกายน 2561 

3) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานโครงการฯ พฤศจิกายน 2561 
4) จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานโครงการฯ เพ่ือวางแผน
และมอบหมายหน้าที่การด าเนินโครงการฯ 

ธันวาคม 2561 

5) จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัด
กาญจนบุรี (กลีบบัว) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

มกราคม 2562 

6) ด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนดไว้ในโครงการฯ ดังนี้  
   6.1) พิธีเปิดโครงการฯ 
   6.2) การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเด็กดีเด็กเก่ง 
   6.3) การแสดงการละเล่นเวทีกลาง 
   6.4) การจัดนิทรรศการการก าจัดขยะและฐานกิจกรรมสนามเด็กเรียน     
พร้อมมอบของรางวัลส าหรับผู้ผ่านเกณฑ์ 
   6.5) จัดฐานกิจกรรมสนามเด็กเล่น พร้อมมอบของรางวัลส าหรับผู้ผ่านเกณฑ์ 
   6.6) จัดฐานกิจกรรมสนามเด็กเล่า พร้อมมอบของรางวัลส าหรับผู้ผ่านเกณฑ์ 
   6.7) จัดฐานกิจกรรมสนามเด็กลอง พร้อมมอบของรางวัลส าหรับผู้ผ่านเกณฑ์ 
   6.8) จัดฐานกิจกรรมสนามพัฒนาการอารมณ์ สังคมและกล้ามเนื้อมัดเล็กมัด
ใหญ่เด็กปฐมวัย 

มกราคม 2562 

7) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ   

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2562 

 
5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,700,000 บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท)    
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1) ร้อยละ 80 ของหน่วยราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่น า
กิจกรรมเข้าร่วมโครงการฯ เกิดความพึงพอใจ
ในการอ านวยความสะดวกและการบริการ
ด้านสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 

2) ร้อยละ 80 ของเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ 
เกิดความความพึงพอใจในการจัดนิทรรศการ
ฐานกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 ท าให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ตระหนักถึง

ความส าคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนให้เติบโต        
เป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ 
          7.2 ท าให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
          7.3 ท าให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า         
และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
          7.4 ท าให้เด็กเห็นคุณค่าและความส าคัญของตนเองตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็ก รู้จักหน้าที่ 
มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยและกล้าแสดงออกอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมตามวัยมากข้ึน 
           7.5 ท าให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอารมณ์แจ่มใสเบิกบาน สามารถอยู่ร่วมสังคมอย่าง                                 
มีความสุขสืบไป 
           7.6 ท าให้ผู้ปกครองและเด็กได้ท ากิจกรรมร่วมกันและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพิ่มมากข้ึน 
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งาน/โครงการ      การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562            
ยุทธศาสตร์ที ่  1          จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุธินันท์  พูลสมบัติ นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ และคณะ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน     พฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยได้มีการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี  ตามค าเชิญชวนขององค์การ
สหพันธ์เพ่ือสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2498 ซึ่งก าหนดตรงกับ    
วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันท างานถัดไป มีการให้ค าขวัญ 
วันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้ก าหนด    
ให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลง           
วันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508  เป็นต้นมา จนถึง
ปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน รู้จักวิธีเลี้ยงเด็ก       
ให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้ส านึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน รัฐบาล      
ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน  จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่             
15 กันยายน  2530 มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ  ด าเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องด าเนินการ
รับผิดชอบการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปีตลอดมา ตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็น
ความส าคัญของเด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคมและอยู่ได้อย่างมีความสุข จึงได้มอบหมายให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด จัดงานฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ  โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้จัดท าโครงการจัดงาน
ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562  ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์    
 2.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนไทย ตระหนักในความส าคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชนสนใจในการเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน
เดก็และเยาวชน 
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 2.3 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์ให้ภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการระดม    
สรรพก าลังการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนตามแนวการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในการพัฒนาประเทศชาติ และให้ผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบอนาคตของชาติตระหนักในความส าคัญของ
เด็กและเยาวชน  โดยให้ความรัก การคุ้มครอง การเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นพิเศษ 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

     เด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ที่อยู่ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนภายใน
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวนไม่ต่ ากว่า 5,000 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562  
           3.2 เชิงคุณภาพ 

      เด็กและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ของชาติไทย พร้อมทั้งส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยให้มั่นคงสืบไปตลอดจนส่งเสริม     
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีระเบียบวินัยและรักษาความสามัคคีสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัว 
และสังคมไทยได้อย่างมั่นคง 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ และวางแผนการ

ด าเนินงาน 

ตุลาคม-ธันวาคม 2561 

 

2) จัดประชุม ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  เพ่ือวาง

แผนการจัดกิจกรรม 
พฤศจิกายน 2561 

3) ประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่การจัดงาน 

พฤศจิกายน 2561 

4) จัดกิจกรรมตามแผน เช่น การแสดงของนักเรียนบนเวที มอบของขวัญ  

ของรางวัลและการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
มกราคม 2562 

5) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 
 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี       
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 

การสอบถาม แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

           7.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรสถาบันต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็ก 
แห่งชาติ ประจ าปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้ความส าคัญ  ให้ความสนใจเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน  
ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง  
           7.2 เด็กและเยาวชนไทย มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย พร้อมทั้ง
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยให้มั่นคงสืบไปตลอดจนส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีระเบียบวินัยและรักษาความสามัคคี  สร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมไทย               
ได้อย่างมั่นคง          
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ              ประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่  1   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจงกล  สงวนศักดิ์ นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม  

และนางสาวปานไพลิน  แม้นพรม 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน   กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562   

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

1. หลักการและเหตุผล 
          กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความส าคัญต่อกิจกรรมลูกเสือ ว่าเป็นกิจกรรมของเยาวชนที่สร้างความเป็น   
ผู้มีระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทน ความซื่อสัตย์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความพร้อมเพรียง  ความสามัคคี สง่า    
ผ่าเผยสมเกียรติของลูกเสือ อีกท้ังยังเป็นการฝึกให้เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีประสาทตื่นตัวสามารถเคลื่อนไหว
อิริยาบถได้คล่องแคล่วว่องไว รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง
เป็นการปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษาแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี อย่างถูกต้อง ตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี  
          กิจกรรมลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ  การศึกษา
ด้วยวิธีการของลูกเสือ จะช่วยให้เยาวชนมีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคม 
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี จึงเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะเสริมสร้างระเบียบวินัย ให้แก
ลูกเสือ เนตรนารีได้ ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์    

เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม เป็นพลเมืองดี ในเรื่องการ มีระเบียบ 
มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความเป็นผู้น า ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้อ่ืน
และมีทักษะการอยู่ร่วมกัน 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ    จ านวน 470 คน 
              1) ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบญัชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือในจังหวัด จ านวน 452 คน 
          2) คณะกรรมการ จ านวน 18 คน 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

           3.2 เชิงคุณภาพ 

              1) ลูกเสือ เนตรนารีมีระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทน สามัคคี เป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี 
 2) ลูกเสือ เนตรนารีแต่งเครื่องแบบอย่างถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี 
แสดงสัญลักษณ์ในการท าความเคารพถูกต้อง เดินได้อย่างสง่างาม 

4. วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมมอบหมายงาน มีนาคม – พฤษภาคม 2562 

2) ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา เมษายน – พฤษภาคม 2562 

3) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ พฤษภาคม -กรกฎาคม 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  44,660  บาท  (สี่หมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)  

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ 

ประเมินผล 

1) ร้อยละ 85 ของลูกเสือ เนตรนารี               
มีระเบียบ มีวินัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ     
มีความเข้มแข็งและอดทน  

สอบถาม แบบสอบถาม 

2) ร้อยละ 90 ของลูกเสือ เนตรนารี           
แต่งเครื่องแบบอย่างถูกต้องตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี 

สอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          7.1 ลูกเสือ เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

7.2 ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัยยิ่งขึ้น ภายใต้เครื่องแบบลูกเสือ 
  7.3 ลูกเสือ เนตรนารี มีความเสียสละ อดทน รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม                   
มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ              พัฒนา ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา    
ยุทธศาสตร์ที่  1   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม นางปานไพลิน แม้นพรม และนางสาวจงกล  สงวนศักดิ์  
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 

         กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ร่วมกับกระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งกระทรวง- 
ศึกษาธิการจะต้องด าเนินการและส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรหลักและสถานศึกษาด าเนินการและปฏิบัติ        
ตามกฎ ระเบียบ ประกาศกระทรวงศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมความประพฤติตามเจตนารมณ์
และกรอบแนวทางของ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ประกอบมีค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม          
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.133/2561 สั่ง ณ  วันที่ 29 
มกราคม 2561 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และประกาศส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่องจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด           
เรียกโดยย่อ “ศมร.ศธจ.”  
         ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของศูนย์ เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึ งจัดโครงการนี้ขึ้น เ พ่ือเพ่ิมศักยภาพ                  
การตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

2. วัตถุประสงค์    

 

          2.1 เพ่ือประชุมทบทวนนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 
 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหา ความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา คุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
 2.3 เพ่ือปฏิบัติงานส่งเสริม คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่เครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 2.4 เพ่ือประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตุภัย
พิบัติ ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

2.5 เพ่ือให้นักเรียนประพฤติตนได้ถูกต้องตามกฎระเบียบของสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ  
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3. เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในสถานศึกษาทุกสังกัด  
2) สถานศึกษา สวนสาธารณะ ร้านเกม ห้างสรรพสินค้า สถานที่เสี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 30 แห่ง 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียนและนักศึกษาในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ได้รับการดูแล คุ้มครอง ป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤติให้มีความเหมาะสมกับสภาพและวัย 
พร้อมทั้ งได้รับความรู้  ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ                  
ของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษาที่ประสบเหตุภัยพิบัติ      
ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

4. วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

 
 

กิจกรรม/ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ประชุมกรรมการเพ่ือก าหนดปฏิทิน พฤศจิกายน 2561 
2) ประชาสัมพันธ์ศูนย์เสมารักษ์ เฝ้าระวัง ติดตามความประพฤติ 
นักเรียน นักศึกษา 

พฤศจิกายน 2561 –  
สิงหาคม 2562 

3) ประชุมเครือข่ายเพื่อทบทวนบทบาทภารกิจการด าเนินงานของ 

ศูนย์เสมารักษ์ 

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 

4) สรุปและรายงานผล สิงหาคม – กันยายน 2562 
 
5. งบประมาณ     รวมทั้งสิ้น  จ านวน 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

6. การประเมินผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) จ านวนครั้งในการเฝ้าระวังความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง 

รายงาน แบบรายงาน 

2) ร้อยละ 100 ของสถานที่เฝ้าระวัง ออกตรวจ 
ติดตาม ไม่พบนักเรียนและนักศึกษาในเขตพ้ืนที่   
ที่รับผิดชอบมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

รายงาน แบบรายงาน 

 

 



123 
 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           นักเรียนและนักศึกษาในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันเหตุการณ์และได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก             
พ.ศ.2546 อย่างทั่วถึงรวมทั้งครอบครัวได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อประสบเหตุภัยพิบัติ                
ภัยธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ 
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งาน/โครงการ  จัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  1           จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศุภนาฎ  ศิริคงคา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2562  ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสม
กับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่  21 มีพันธกิจ
ด้านการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมี  
ส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งการด าเนิน
กิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้ อ่ืนในรูปแบบต่างๆ  มีเป้าประสงค์ ให้ ประชาชนผู้ด้อย       
พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษา  
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายประชาชนได้รับการยกระดับ
การศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต   
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความม่ันคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเส ริม และสนับสนุน         
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้      
ของชุมชน โดยมีนโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์         
ด้านความมั่นคงพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติโดยปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติรณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็น
คนไทยและชาติไทยน้อมน าและเผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึ งแนวทาง
พระราชด าริต่าง ๆ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเป็นพลเมืองดียอมรับและเคารพ          
ความแตกต่างในสังคมพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางความคิดและอุดมการ ณ์ยุทธศาสตร์            
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัยโดยการ
สร้างความรู้ ความเข้าใจการสนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง
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ป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกลพ้ืนที่ชายแดนและชายแดนภาคใต้
โดยประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและเจ้าหน้าที่  อสม. ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ      
การดูแลสุขภาวะอนามัยให้กับประชาชนรวมทั้งผลิตชุดความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะสุขอนามัยเพ่ือใช้ประกอบการ 
เรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาของ กศน.เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด“Active Aging” การศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะชีวิตให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตและรู้จักใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆในชุมชนเช่นด้านอาชีพกีฬาศาสนาและวัฒนธรรมจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับยุทธศาสตร์    
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติสร้าง            
ความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียวส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยก   
การแปรรูปและการกาจัดขยะรวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชนส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นรณรงค์เรื่องการลดการใช้
ถุงพลาสติกการประหยัดไฟฟ้าเป็นต้น  และมีภารกิจต่อเนื่องด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้การศึกษา
ต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะคนพิการผู้สูงอายุที่สอดคล้อง
กับความต้องการจาเป็นของแต่ละบุคคลและมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจนสามารถ
ประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุขสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อม
ส าหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคตโดยจัด
กิจกรรมที่มีเนื้อหาส าคัญต่างๆเช่นสุขภาพกายและจิตการป้องกันภัยยาเสพติดเพศศึกษาคุณธรรมและค่านิยม  
ที่พึงประสงค์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผ่านการศึกษารูปแบบต่างๆอาทิค่ายพัฒนาทักษะชีวิตการ
จัดตั้งชมรม/ชุมนุมการส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนโดยใช้
หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมจิตอาสาการสร้างชุมชนนักปฏิบัติและรูปแบบอ่ืนๆที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่เคารพความคิดของผู้อ่ืนยอมรับความแตกต่างและหลากหลาย
ทางความคิดและอุดมการณ์รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรมโดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันสร้างกระบวนการจิตสาธารณะการสร้างจิตสานึกความเป็นประชาธิปไตยการเคารพในสิทธิและ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ความเป็นพลเมืองดีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการบาเพ็ญประโยชน์ในชุมชนการ
บริหารจัดการน้ าการรับมือกับสาธารณภัยการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆให้กับประชาชนเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสามารถ   
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ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามทิศทางการพัฒนาประเทศ       
สู่ความสมดุลและยั่งยืน 
 ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” มีบทบาท หน้าที่ ภารกิจ จัดการศึกษาและ
ฝึกอบรมด้านอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความจ าเป็น ความต้องการของ ประชาชนบริเวณชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างอาชีพสร้าง
รายได้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงและการเมือง 
ได้เล็งเห็นความส าคัญในพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดน เนื่องจากบริเวณชายแดน มีความสุ่มเสี่ยง ยาเสพติด 
การค้าชายแดนข้ามชาติ ความไม่สงบ เป็นต้น  จึงได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิต และอยู่ในชุมชนได้อย่างสงบสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ มีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมและชุมชนได้ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

     ประชาชนในอ าเภอเมือง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ และอ าเภอ 
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน  280 คน  
 เชิงคุณภาพ  
                ประชาชนมีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีสังคมและชุมชมที่เข้มแข็ง 
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1) ประชุมวางแผนการจัดท าแผนประจ าปี 2562 ตุลาคม 2561 
2) ครูอาสาฯลงพื้นที่ร่วมท าเวทีประชาคมกับผู้น าชุมชน 
    2.1) ประสานงานกับผู้น าชุมชน/ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการท า
เวทีประชาคม 
    2.2) ท าเวทีประชาคมร่วมกับผู้น าชุมชนและชาวบ้าน แนะน า
หน่วยงาน บทบาท หน้าที่ 
    2.3) สอบถามความต้องการในเรื่องการจัดการศึกษาทักษะชีวิตที่
สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้
เครื่องหมายจราจร กฎระเบียบและกฎหมายในการขับข่ี การป้องกันภัย 
ยาเสพติด การป้องกันโรคต่างๆ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น 
    2.4) สรุปผลการจัดท าเวทีประชาคมในการน าเสนอที่ประชุมและ    
ลงมติเพ่ือด าเนินการจัดท าแผน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 

3) ขออนุมัติแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ธันวาคม 2561 
4) ด าเนินการจัดท าเอกสารขออนุญาตจัดการศึกษาและ 
จัดการศึกษาต่อเนื่องตามแผน 
    4.1) จัดท าเอกสารขออนุญาตจัดการศึกษา ได้แก่ ท าหนังสือ        
เชิญวิทยากร ขออนุญาตจัดจ้างค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม            
ขออนุญาตจัดซื้อวัสดุ 
    4.2) ด าเนินการจัดการศึกษาตามโครงการที่อนุญาต เช่น อบรมให้
ความรู้โดยการบรรยายสาธิตปฏิบัติ เลี้ยงอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

มกราคม – สิงหาคม 2562 

5) สรุปรายงานผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
 

กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน  32,200   บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ร้อยละ 80 ของชุมชนมีความปลอดภัย
ในชีวิต ด ารงชีวิตได้อย่างความสุข 
สังคมและชุมชนเข้มแข็ง 

สังเกต/สอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนมีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง 
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งาน/โครงการ               สพฐ. เกมส์  ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  1   จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1       
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ว่าที่ร้อยเอก พรเนตร  ศรีทอง , นางสุนันทา  ชมภู  
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       พฤศจิกายน 2561 – ธันวาคม  2561 

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

1 หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561      

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ได้ให้ความส าคัญกับการน ากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ได้น านโยบายดังกล่าวขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยมอบให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขับเคลื่อนงานด้านการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยส่งเสริมการเล่นกีฬา     
ในสถานศึกษา การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา และการจัดการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันประเทศไทย
ได้รับผลกระทบจากปัญหาของสังคมโลก และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลให้การด าเนินชีวิต
และสุขภาพของประชาชนยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นการต่อสู้ดิ้นรนแข่งขันทางสังคม และเศรษฐกิจท าให้ประชาชน
เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม โดยมีแนวโน้มจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น  หากประชาชน
ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
จากสภาพดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพ่ือการพัฒนาเด็กไทยให้
เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญามีความรู้ คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

เพ่ือเป็นการเล็งเห็นถึงความส าคัญในการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัด
กาญจนบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในฐานะเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน     
ในระดับจังหวัด จึงได้จัดท าโครงการ “สพฐ.เกมส์” ขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระบบการศึกษาหันมาสนใจ
การออกก าลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ ใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ สร้างเสริมพลามามัยที่ดี สามารถพัฒนา
ด้านทักษะกีฬาพ้ืนฐานได้ 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี ได้แสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองมีความสามารถ                 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการพัฒนาทางด้านทางร่างกาย อารมณ์  

จิตใจ และสังคม    
2.3 เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

และห่างไกลจากยาเสพติด   
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2.4 เพ่ือให้นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี ได้พัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็น 
นักกีฬาอาชีพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 
       1) นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี  มีโอกาสร่วมกันท ากิจกรรมทางด้านกีฬา  และแสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬา ที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี 
       2) นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี  มีสุขภาพ พลานามัยที่ดีจากออกก าลังกายและเล่นกีฬา  
       3) นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี สามารถพัฒนาฝีมือสู่การเป็นนักกีฬาที่ดี 
 3.2 เชิงปริมาณ 
        1) นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม สพฐ.เกมส์ 
        2) นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี มีพัฒนาการด้านทักษะกีฬาพ้ืนฐาน จนสามารถพัฒนา          
สู่การเป็นมืออาชีพ 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1) ประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬา พฤศจิกายน 2562 
2) ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬา พฤศจิกายน 2562 
3) ด าเนินการแข่งขัน กีฬา สพฐ.เกมส์ พฤศจิกายน 2562 
4) ติดตามและประเมินผล ธันวาคม 2562 

 

5. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  จ านวน 460,000  บาท   (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) ร้อยละ 50 ของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี    
ที่เข้าร่วมกันท ากิจกรรมทางด้านกีฬาและแสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬา 

แบบประเมิน แบบประเมิน 

2) ร้อยละ 90 ของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่เข้าร่วมการแข่งขันมีพัฒนาการด้านทักษะกีฬาพ้ืนฐานจน
สามารถพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ 

แบบประเมิน แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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 7.1. นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี  มีโอกาสร่วมกันท ากิจกรรมทางด้านกีฬา และแสดง
ความสามารถทางด้านกีฬา ที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี 
       7.2. นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี  มีสุขภาพแข็งแรง พลานามัยที่ดีจากการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา 
       7.3. นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี ได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติด
และอบายมุขต่าง ๆ 
       7.4 นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี สามารถพัฒนาฝีมือเข้าสู่นักกีฬามืออาชีพได้ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”   

ยุทธศาสตร์ที่  1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวก าไลมาศ มีทรัพย์   
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2562   –   กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 

   การอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและท้องถิ่น เป็นรากฐานส าคัญใน        
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นการปลูกฝังและ
พัฒนาในระยะยาว มุ่งเน้นความเข้มแข็งตามบริบทของท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งมีกลไกที่ส าคัญ คือ การพัฒนา
คุณภาพประชาชน โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง       
ตามหลักวิชา ซึ่งสามารถท าได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ เพ่ือให้นักเรียน
เกิดความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความหวงแหน และให้ความร่วมมือ    
อย่างจริงจังในการเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    สอดคล้องกับโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี” ซึ่งด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายรวม 
12 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์        ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจ ากัด (มหาชน) และ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งเน้นตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความตระหนัก ความรู้ ทักษะ
ความรับผิดชอบ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้างให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น รวมถึงการน าไปต่อยอดขยายผลใน
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น ได้อย่างเข้มแข็ง 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียนได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใย
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ใหญ่หลวง  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 2.2 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จ าเป็น ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.3  เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกให้นักเรียนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและ         
สิ่งแวดล้อม เกิดความรัก ความหวงแหน และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.4  เพ่ือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดี ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.5 เพ่ือพัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

2.6 เพ่ือส่งเสริมการต่อยอดขยายผลกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ในโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น สู่ความยั่งยืน  

3. เป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ    
               1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ในพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์ฯ จ านวน 240 คน   
4 รุ่น ๆ ละ 60 คน 3 วัน 2 คืน ได้รับการอบรมตามหลักสูตร 
                2) ครูวิทยากร จ านวน 16 คน ได้รับการพัฒนา/แกนน าโครงการค่าย “เยาวชน... รักษ์พงไพร 
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      1) นักเรียนได้รับการเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ ทักษะ และความรับผิดชอบด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 
                2) ครูและผู้เกี่ยวข้องได้รับการเสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ และความรับผิดชอบ 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 

4.วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน  ระยะเวลา 

1) จัดท าโครงการ/ขออนุมัติโครงการ มีนาคม- เมษายน 2562 

2) พัฒนาครูวิทยากร/แกนน าของโครงการฯ เมษายน –พฤษภาคม 2562 

3) เตรียมความพร้อมงานและวิทยากร พฤษภาคม 2562 

4) จัดกิจกรรมค่าย “เยาวชน....รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ” มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 

5) นิเทศ สร้างเครือข่ายเป็นพ่ีเลี้ยงและส่งเสริมการขยายผล กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ สิงหาคม – กันยายน 2562 
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5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  381,800  บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)      

6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัด                          

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับการเสริมสร้าง    
ความตระหนัก ความรู้ ทักษะ มีความรู้ ทักษะและ       
มีความรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น 
2) ร้อยละ 100 ของครูและผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการ
เสริมสร้างความตระหนัก ความรู้ ทักษะ มีความรู้ ทักษะ
และมีความรับผิดชอบในการเป็นแกนน าด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและท้องถิ่น  

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ    
ขยายผลด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่น 

แบบประเมินโครงการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ           
สิ่งแวดล้อมมีทักษะที่จ าเป็นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม  

7.2 นักเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้อง มีความตระหนัก มีจิตส านึกที่ดีและเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ 
เกิดความรัก ความหวงแหน รวมถึงร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม      

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
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งาน/โครงการ  พัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   
ยุทธศาสตร์ที ่  2  ผลิตก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกฤษณา  อ่อนเบา และ นางไปรยา  เย็นสรง 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน  เมษายน – มิถุนายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการสร้าง
เสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ  การสื่อสารและใช้เป็น
เครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนอันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
ต่างๆและเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จึงด าเนินการจัดท าโครงการและกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผู้เรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ มีทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งน าไปพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้มีคู่มือ/แนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่

การปฏิบัติในห้องเรียน ให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นครอบคลุม ทั้ง 4 ด้าน  
2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีศักยภาพและพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีคู่มือและ    
แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในห้องเรียน 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

           3.2 เชิงคุณภาพ 
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ครบ ทั้ง  4 ด้าน สามารถพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ      

มีความรู้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) กิจกรรมจัดท าคู่มือ/แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการจัด   

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในห้องเรียน 

 

2) กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 

 

3) นิเทศ ติดตาม นิเทศ ติดตามการใช้คู่มือ/แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่การปฏิบัติในห้องเรียน 

มิถุนายน – กันยายน 2562 

5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น จ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)       

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) ได้คู่มือ/แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ     
สู่การปฏิบัติในห้องเรียน 

เอกสารที่สมบูรณ์ แบบรายงานผล 

2) ครูน าคู่มือไปใช้และมีความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
3) การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 

นิเทศ ติดตามฯ การวัดและประเมินผล 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

7.1 โรงเรียนมีคู่มือ/แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ       
สู่การปฏิบัติในห้องเรียน 

7.2  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน 
 7.3 นักเรียนมีศักยภาพและพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
ที่สูงขึ้น 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ       ยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ผลิตพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     อาจารย์นนท์วริศ เกียรติศรุตสกุล  
ลักษณะโครงการ          การอบรมให้ความรู้บริการทางวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน     มีนาคม – สิงหาคม  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มีแนวทาง  
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน ให้สอดคล้องตามพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินงานตามภารกิจโครงการ
ตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการหลักตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีด าเนินงานตามภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย      
ในมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมทางวิชาการ
ในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งจากแผนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี
ได้ให้ความส าคัญในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์สะเต็มศึกษา ให้ความส าคัญในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ทาง
วิชาการให้กับครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ้น และส่งผลให้นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
 1. จ านวนนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีที่ได้รับการส่งเสริมให้
เกิดทักษะการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (1,000 คน) 
 2. จ านวนครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (40 คน) 
 



139 
 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ร้อยละผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 30) 
 2. ครูผู้สอนมีทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 30) 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1) ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

มีนาคม – สิงหาคม 62 

2) การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  
(ณ จังหวัดนครปฐม) 

มีนาคม – สิงหาคม 62 

3) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 

มีนาคม – พฤษภาคม 62 

4) การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
โดยใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (นักเรียน) 

มีนาคม – กรกฎาคม 62 

5) การสังเคราะห์ สรุปผลรูปแบบการด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

มิถุนายน – กรกฎาคม 62 

6) การประชุม/สัมมนาสรุปผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี ภายใต้โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
(กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

สิงหาคม 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,000,000   บาท 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ 
ประเมินผล 

1)  ร้อยละของผู้ รับบริการน าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ 

แบ่งเปน็ 5 ระดับ แบบประเมิน 

2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 5 ระดับ แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูผู้สอนน าทักษะการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีทักษะ  
การคิดวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขั้น 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ          พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกระบวนการ Active Learning  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ลักษณะโครงการ ใหม่   
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤศจิกายน  2561  – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ก าหนดความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต้องเป็นไป

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม โดยการจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ ฉะนั้น  
รูปแบบการจัดการสอนจึงถือว่าเป็นกุญแจส าคัญเพ่ือปลดล็อคให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้น “การท่องจ ามากกว่าการคิด 
วิเคราะห์ การเรียนการสอนที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเมื่อออกไปท างาน ไม่ได้มีการฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้
ตลอดชีวิต และไม่สามารถท างานเป็นทีมได้” มาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ให้มากขึ้น 

Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยเฉพาะ
การเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า      
ซึ่งลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ สามารถสร้างองค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบ 
การมีวินัยในการท างานแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะของศตวรรษที่ ๒๑ 
ซึ่งเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนแบบร่วมมือ       
การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย การเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้กระบวนการกลุ่ม
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ ร่วมกันแก้ปัญหา การเรียนเป็นทีม ตลอดจนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  โดยการจัดการ
เรียนการสอนลักษณะนี้จะประสบความส าเร็จได้นั้น องค์ประกอบที่ส าคัญนอกจากผู้เรียนแล้ว คือ “ครูผู้สอน” 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องมีความรู้ และความเข้าใจและความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผล และมีทักษะการสอนแบบ Active Learning 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต ๔ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม  และประเมินผล
การจัดการศึกษา  ได้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนมีความรู้ และความ
เข้าใจและความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และมีทักษะการสอนแบบ 
Active Learning เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสอนของครูผู้สอน และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มี
มาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการ 
Active Learning  
 2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีสามารถในการจัดการ เรียนการสอนด้วย
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active 
Learning  
      3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4  มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ Active Learning  
  3.2.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ได ้
  3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มี Best Practice เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

                 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
1) จัดท าเอกสารคู่มือครูส าหรับชุดการเรียนรู้แบบ  Active Learning 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562 

2) นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนภาษาไทย ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ แบบ Active Learning  

กรกฎาคม 2562 

3) กิจกรรมประกวด Best Practice การจัดการเรียนการสอน
ครูผู้สอนภาษาไทย ด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบ Active Learning 

สิงหาคม 2562 

4) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ กันยายน 2562 

5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ที่มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง กระบวนการ Active 
Learning  

ประเมิน แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม/แบบนิเทศ 

ร้อยละครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่
สามารถการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ  
Active Learning 

ประเมิน/สอบถาม/สัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม/แบบนิเทศ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบรุี เขต 4 มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการ Active Learning  
 7.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ  
Active Learning ได ้
 7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มี Best Practice เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนด้วยกระบวนการ Active Learning ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนจัดท าโครงการอาชีพเชิงธุรกิจ (Mini company) 
ยุทธศาสตร์ที่   2   ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางศิรนิภา พานิช 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษา
วิชาชีพด้วยการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการใหม่  
รวมทั้งการสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ  เพ่ือเพ่ิมช่องทางอาชีพให้นักเรียน  
นักศึกษา  ดังนั้นการด าเนินการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่  จึงเป็นการให้คว ามรู้        
ความเข้าใจทางด้านธุรกิจแก่นักเรียนนักศึกษา  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเตรียมความพร้อมและพัฒนาเข้าสู่        
การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านธุรกิจและสามารถพัฒนาเข้าสู่การเป็น 
ผู้ประกอบการรายใหม่ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจจากสถาน
ประกอบการจริง 
 2.3 เพ่ือให้ครูที่ปรึกษาโครงการธุรกิจและครูผู้รับผิดชอบศูนย์บ่มเพาะของสถานศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจการสามารถให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจแก่นักเรียนนักศึกษา 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
                ผู้เรียน ปวช. , ปวส. จ านวน 30 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจจากสถาน 
ประกอบการจริง 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1 แต่งตั้งคณะท างานและประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ ตุลาคม 2561 
2 ด าเนินการโครงการ พฤศจิกายน 2561 – กันยายน  2562 
3 สรุป/รายงานผลการด าเนินการ กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน   60,000  บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ผู้เรียน ปวช. และ ปวส. จ านวน 30 คน ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
จากสถานประกอบการจริง 

บันทึกและตอบแบบสอบถาม แบบบันทึกและ
แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านประกอบธุรกิจ และการเป็น 
ผู้ประกอบการ 

7.2 นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และประสบการณ์ด้านการด าเนินธุรกิจจาก 
สถานประกอบการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 7.3 ครูที่ปรึกษาโครงการและครูที่รับผิดชอบโครงการศูนย์บ่มเพาะของสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการให้ค าปรึกษาด้านธุรกิจแก่นักเรียนนักศึกษา  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา      
ยุทธศาสตร์ที่  2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววิลาวรรณ  น้อยวิจิตร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
         ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มีนโยบายจัดการศึกษาแบบครบวงจร คือมุ่งเน้นให้
นักเรียน – นักศึกษา สามารถคิดเป็น ท าเป็น และจัดการเป็น ทางศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จึงเห็นความส าคัญของการเขียนแผนธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินธุรกิจ  และ
การศึกษาดูงานในสถานประกอบการ 
 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาประกอบธุรกิจใน
สถานศึกษา เพ่ือฝึกปฏิบัติจริง ด้านแผนธุรกิจ กระบวนการขั้นตอนการด าเนินธุรกิจ การผลิตการจ าหน่าย การบริการ 
การบริหารจัดการในการประกอบธุรกิจให้ครบทุกกระบวนการอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์    

 

2.1 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้มีองค์ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ และ
การเป็นผู้ประกอบการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการท าธุรกิจได้ 

2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักเรียนนักศึกษาสาย
อาชีวศึกษา 

2.3 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ การตลาดการด าเนินงานทางบัญชี
การเงิน ด้านเทคนิคและการเขียนแผนธุรกิจ 

2.4 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั่วไปทั้งเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าธุรกิจ เพื่อให้สามารถน าไปสู้การประกอบอาชีพในอนาคตได้  

 

3. เป้าหมาย 

   

 3.1 เชิงปริมาณ 

               3.1.1 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จ านวน 85 คน 
      3.1.2 ครู จ านวน 20 คน 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

           3.2 เชิงคุณภาพ 

                   3.2.1 นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจ และสามารถ
ประกอบธุรกิจได้ 
       3.2.2 ครูที่เข้าร่วมโครงการ มีความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจมากขึ้น 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มิถุนายน 2562 

2) จัดท ารายการขอซื้อขอจ้าง มิถุนายน 2562 

3) ด าเนินงานตามโครงการ มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 

4) สรุปและรายงานผลโครงการ สิงหาคม 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจ 

ส ารวจแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ การตลาด การด าเนินงาน

การบัญชี การเงิน และเขียนแผนธุรกิจ สามารถน าความรู้ไปประกอบธุรกิจได้ 
 7.2 ครูมีองค์ความรู้ในการเรียนรู้ด้านธุรกิจ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อม 
 เข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อม 
     สร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ 2562      
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางทัศนีย์ อินแสน 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
         ด้วยรัฐบาล ได้มีนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและน าพาปะชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล 
“ประเทศไทย 4.0 โดยเน้นเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็ง  
จากภายใน “ขับเคลื่อนตามแนวคิด” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยส่งเสริมให้ด าเนิน
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) เป็นศูนย์ถ่ายทอด    
การเรียนรู้  ให้ค าแนะน าด้านการดูแลรักษา และซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษา ได้ปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี จึงจัดท าโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะ
วิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง
เพ่ือชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพ่ือบริการซ่อม Repair เครื่องมือ/เครื่องจักรกล
การเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และอ่ืนๆ บริการสร้าง Build อาชีพใหม่หรือต่อ
ยอดอาชีพ บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยน านักเรียน นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้ และน า
เทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 

2. วัตถุประสงค์    

2.1 เพ่ือบริการซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้กับประชาชน และถ่ายทอดความรู้ให้กับช่างชุมชน 
2.2 เพ่ือบริการสร้างอาชีพใหม่ต่อยอดอาชีพให้กับประชาชนและชุมชน 
2.3 เพ่ือบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน 
2.4 เพ่ือลดรายจ่ายของประชาชนโดยยึดอายุการใช้งานเครื่องมือ การประกอบอาชีพและอุปกรณ์ใน

ครัวเรือน 
2.5 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เสริมทักษะวิชาชีพ และได้ปฏิบัติจริง  
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3. เป้าหมาย 

          3.1 เชิงปริมาณ 

               ประชาชนผู้เข้ารับบริการ จ านวน 200 คน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

                   ประชาชนได้รับความรู้และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพในระดับความพึงพอใจดีมาก 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1) แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 

2) จัดท ารายการขอซื้อขอจ้าง พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 

3) ด าเนินงานตามโครงการ ธันวาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 

4) สรุปและรายงานผลโครงการ สิงหาคม – กันยายน 2562 

5. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น จ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้เข้ารับบริการมี
ความพึงพอใจ 

ส ารวจแบบสอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      7.1 ช่างชุมชนได้รับความรู้ เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอาชีพของประชาชนได้รับการซ่อมแซม 
      7.2 เพ่ือบริการสร้างอาชีพใหม่ต่อยอดอาชีพให้กับประชาชนและชุมชน 
      7.3 เพื่อบริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน 
      7.4 เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนโดยยึดอายุการใช้งานอาชีพ การประกอบอาชีพ และอุปกรณ์ใน
ครัวเรือน 
      7.5 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เสริมทักษะวิชาชีพ และได้ปฏิบัติจริง 
 

 

 

 

 

   



149 
 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  พัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center)   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2           ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศาสตราวุฒิ ชมชื่น  
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน  ธันวาคม 2561 – เมษายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
ตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) โดยมุ่งหวังที่จะ

น าค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนเพ่ือให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนาทักษะช่างชุมชน     
ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิม    
และเสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบนโยบาย           
ให้สถานศึกษา ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี อ าเภอบ่อพลอย       
และอ าเภอสังขละบุรี โดยโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพ่ือเตรียม         
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it center) 
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณในการใช้เวลาและงบประมาณที่ใช้ปฏิบัติงาน       
มีเหตุผลในการจัดท าโครงการ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีโดยครู นักเรียน นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน เป็นผู้ที่มีทักษะ 
และประสบการณ์ ด าเนินงานภายใต้เงื่อนไขความรู้ คือ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน          
ทุกขั้นตอน และเงื่อนไขคุณธรรม คือ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน มีสติปัญญา รู้จักแบ่งปัน เพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มีความสมดุล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

2. วัตถุประสงค์    

2.1 เพ่ือให้ค าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนเพ่ือให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษา และพัฒนา
ทักษะช่างชุมชน ให้สามารถซ่อมบ ารุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน เพ่ือลด
รายจ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของเครื่องมืออุปกรณ์การประกอบอาชีพ และเครื่องใช้ในครัวเรือน 

2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนานวัตกรรม 
ต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิม เสริมสร้างมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการ
รับรองคุณภาพสินค้าเบื้องต้น 
 2.3 เพ่ือลดรายจ่ายของประชาชนโดยการยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 
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 2.4 เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และพัฒนาทักษะแก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความสามารถ มีสรรถนะ       
และความพร้อมปฏิบัติงานจริง  สร้างช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระและเพ่ิมขีดความสามารถ              
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

3. เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

                3.1.1 จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จ านวน 2 ศูนย์ 
 3.1.2 ประชาชนได้รับบริการ ไม่น้อยกว่า 100 คน/ศูนย์ 
 3.1.3 นักเรียน นักศึกษา ได้ออกฝึกประสบการณ์จริง จ านวน 20 คน/ศูนย์  
          3.2 เชิงคุณภาพ 

                3.2.1 นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติงานจริงจากการออกบริการประชาชน 
      3.2.2 ประชาชนสามารถลดรายจ่ายยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
และเครื่องมืออุปกรณ์ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือน 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ประชุมก าหนดพื้นเป้าหมายและวางแนวทางการด าเนินงาน ธันวาคม 2561 

2) ส ารวจความต้องการในการฝึกวิชาชีพของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย มกราคม 2562 

3) ด าเนินงานตามโครงการ มีนาคม 2562 

4) นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน มีนาคม 2562 

5) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เมษายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)    

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) ประชาชนที่มารับบริการ ร้อยละ 80           
มีความพึงพอใจในการให้บริการของนักเรียน 
นักศึกษา 
2) นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดี
ต่อการออกบริการประชาชน 

แจกแบบสอบถาม
ประชาชนที่มารับบริการ 
 
แจกแบบสอบถามนักเรียน 

แบบสอบถาม 
 
 
แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 7.1 ประชาชนลดรายจ่าย เครื่องมือ เครื่องจักรที่ ใช้ในการประกอบอาชีพและเครื่องมืออุปกรณ์
ด ารงชีวิตประจ าวันของครัวเรือนมีอายุการใช้งานเพิ่มมากข้ึน 

7.2 นักเรียน นักศึกษามีประสบการณ์ และได้รับการทักษะวิชาชีพ มีสมรรถนะ และความพร้อม
ปฏิบัติงานจริง รู้ช่องทางในการประกอบอาชีพอิสระ และความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
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งาน/โครงการ   สนับสนุน ส่งเสริมการจัดท าและเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ผลิต  พัฒนาก าลังคน  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพรรณประไพ  โนนสินชัย 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
  บทบาทของสถานศึกษามีหน้าที่ในการจัดการศึกษา  ให้บริการวิชาชีพ  และงานวิจัย  สร้างนวัตกรรม  
เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ส าคัญ ในการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพอันพึง
ประสงค์ รวมถึงเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ ซึ่งการจะท าให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว ผู้เรียนจะต้องด าเนินงานวิจัยได้ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การจัดท างานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้บริหาร ครู และผู้เรียน 
 2.2 เผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของผู้บริหาร คร ูและผู้เรียน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ผู้บริหาร และครู มีงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 1 ปีการศึกษา 
 3.1.2 ผู้เรียนด าเนินงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 

3.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหาร ครู และผู้เรียนสามารถจัดท างานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  
4.  วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1) ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน   ตุลาคม 2562 
2) ด าเนินการจัดท างานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 
3) ติดตามและประเมินผล  กันยายน 2562 
4) เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลการประเมิน กันยายน 2562 
4) ปรับปรุงแก้ไข สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ กันยายน 2562 
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5.  งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1) ผู้บริหาร และครู มีงานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์อย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 1 ปีการศึกษา 

ตรวจสอบและประเมินผลงาน แบบบันทึกและผลงาน 

2) ผู้บริหาร และครู สามารถจัดท างานวิจัย 
นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สอบถาม และสังเกต แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผู้บริหาร  และครู  สามารถด าเนินงานวิจัย  นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ ได้ 
7.2 ผู้เรียนสามารถจัดท างานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ได้อย่างเป็นระบบตามหลักการ 
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งาน/โครงการ  การฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้สนับสนุนการสอนเจ้าหน้าที่ 
   ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานทางการศึกษา และคณะกรรมการการศึกษา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  ผลิตก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอรทัย  บูรณะพิทักษ์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2562 - 2564  

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

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันวิทยาการเรียนรู้ มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง กระแสวิทยาการทางด้าน      

การเรียนการสอนสมัยใหม่ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งด้านความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม รู้จักแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง    
โดยใช้สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงหลากหลายประสบการณ์ สามารถน ามาพัฒนาผู้ เรียน             
ไปสู่ศักยภาพสูงสุดได้ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล กระแสวิทยาการเรียนรู้ดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้อง
ติดตามและรู้เท่าทันสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
มาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (6) การจัดการศึกษาประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545 เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนที่ 3 การพัฒนา
ข้าราชการจากพระราชบัญญัติและประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่านอกจากการจัดการศึกษาแล้ว 
ครูผู้สอนรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา และคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี คือผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้น ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนดังนั้นหากครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน        
ในหน่วยงานการศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพอย่างต่อเนื่องแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน
ในหน่วยงานการศึกษาและคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ให้สามารถ
รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มีความพร้อม  สามารถ
จัดการเรียนรู้ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและระดับชั้นเรียนให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ ความก้าวหน้า        
ทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถแก้ปัญหาและรองรับการปฏิรูปทาง
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การศึกษาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมของความเป็นครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้จัดท า
โครงการการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนใน
หน่วยงานทางการศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์    
 1. เสริมสร้างแนวคิด วิสัยทัศน์ และกระบวนการท างานบนพื้นฐานการศึกษา 
 2. เพ่ือการเรียนรู้และเข้าใจในการใช้จุดแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง และเรียนรู้ถึงจุดอ่อน       
ที่ควรระมัดระวัง ซึ่งส่งผลให้เกิดการใช้ศักยภาพในทิศทางที่ถูกต้อง รวมถึงความสุขกับการท างานที่ตรงกับ
บุคลิกลักษณะของตนเอง 
   3. เพ่ือการเรียนรู้และเข้าใจในวิธีการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการท างานร่วมกับ
เพ่ือนร่วมงาน การท างานกับหัวหน้างาน การมอบหมายงานและบริหารงานผู้ ใต้บังคับบัญชาโดยใช้             
การประสานความต่างอย่างเหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการท างานอย่างเป็นทีม 
  4. เพ่ือการเรียนรู้และเข้าใจในการปรับทัศนคติในการท างานร่วมกัน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการรับมือ      
กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ พร้อมทั้งยังช่วยให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างประสบความส าเร็จภายใต้ความสุข 
  5. เพ่ือองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของบุคลากรให้เหมาะสมกับการมอบหมายงาน รวมทั้ง
เห็นถึงภาพรวมของวัฒนธรรมองค์กรที่มาจากบุคลิกลักษณะของคนในองค์กร ส่งผลให้น าความสามารถของ
บุคลากรมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
              1. ข้าราชการสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 2. ข้าราชการครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 
 3. ข้าราชการครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอ าเภอจีน) 
  4. พนักงานจ้างที่เก่ียวข้องทางด้านการศึกษา (ครูช่วยสอน) 
  5. เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการสอนหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานทางการศึกษา 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
              ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการสอน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนใน
หน่วยงานการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้างและพัฒนาแนวคิด บนพื้นฐานการพัฒนาให้มีคุณภาพ และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1) ประชุมวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานและก าหนดแผนงาน พฤศจิกายน 2561 
2) ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่
ผู้สนับสนุนการสอน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษา
และคณะกรรมการการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 

ธันวาคม 2561 

3) จัดอบรมในภาควิชาการ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ มกราคม 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)    

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ร้อยละ 80 ของครู บุคลากรทางการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการสอน และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้า
รับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้างและพัฒนาแนวคิด บน
พ้ืนฐานการพัฒนาให้มีคุณภาพ และสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการสอน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงาน

ทางการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้  
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ และมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการสอน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนใน
หน่วยงานการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมีวิสัยทัศน์การท างาน เพ่ือท าให้พันธกิจบรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน 
 7.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการสอน และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน           
ในหน่วยงานการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
ปัจจุบันและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและน ามาปรับใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
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 7.4 ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการสอน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วย 
งานการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีความเข้าใจหลักการท างานเป็นทีม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการท างาน ก่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 7.5 ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการสอน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนใน
หน่วยงานการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีความเข้าใจในนโยบายการท างานและ     
เกิดความร่วมมือต่อกันในการท างาน 
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งาน/โครงการ     ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  
ยุทธศาสตร์  2  ผลิตก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชนิดาภา  เดชคลัง และ นางสุภมาศ  สุขาภิรมย์                       
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง         
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม          
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 79 บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา          
และมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้า     
แก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา    
โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
อยู่ภายใต้บังคับบัญชาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ได้มาตรฐานและพัฒนาหน่วยงานการศึกษา     
ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีคุณลักษณะ ประสิทธิผลและความก้าวหน้า       
แก่ราชการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ขึ้น  เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้เพ่ิมพูนสมรรถนะ ทักษะ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้มาพัฒนางานในหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลถึงคุณภาพการบริหาร      
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อราชการ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี 
 3. เพ่ือให้ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ทุกคน มีความรู้ความสามารถเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง  
ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ านวน 160 คน 
ประกอบด้วย  ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จ านวน 140 คน , วิทยากรและเจ้าหน้าที่  จ านวน  20  คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
 ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ
แบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี  

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วย
บรรจุใหม่  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ ปฏิบัติราชการ
ของครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  
3. สรุปผลการด าเนินงาน  

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 
 
 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 70,000  บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ  และเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี 

  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ทุกคน มีความรู้ความสามารถเหมาะสม มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ มีความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
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งาน/โครงการ      อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษและเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักเรียน 
                   โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2          ผลิตก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     หมวดงานการศึกษา  กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนที่ 132   
            กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13  
ลักษณะโครงการ          ใหม ่
ระยะเวลาด าเนินงาน  มิถุนายน – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ได้ก าหนดให้แต่ละกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน
ในสังกัด จัดท าโครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันจ านวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนซึ่งอยู่ห่างไกลประสบภาวะขาดแคลน ครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายให้สอนในวิชาภาษาอังกฤษ
อาจไม่จบทางด้านภาษาโดยตรง ส่งผลท าให้ไม่มีความถนัด และการเรียนการสอนไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร 
จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาทักษะเทคนิค วิธีการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กในช่วงประถม
โดยเฉพาะ เพ่ือให้ครูสามารถเป็นผู้กระตุ้นแรงจูงใจ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ให้ค าปรึกษาและชี้แนะด้าน
ภาษาอังกฤษแก่เด็กนักเรียนได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมศักยภาพ
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษในครั้งนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอนใน
วิชาภาษาอังกฤษ ให้มีความเชี่ยวชาญ และช านาญในการสอนมากยิ่งขึ้น  
 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ     
ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  และเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน        
เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์    
 1. ครูผู้สอนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพ่ือกระตุ้นผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  
 2. ครูผู้สอนสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง เกิดความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 
 3. ครูผู้สอนมีเทคนิคการสอนโดยใช้กิจกรรมและสื่อการสอนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
  4. ครูผู้สอนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก  
 5. นักเรียนมีความรู้และได้ฝึกฝนทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
              รุ่นที่ 1 จ านวน 370 คน ดังนี้ 
               1.1 ครูต ารวจตระเวนชายแดนและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13  จ านวน  48 คน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  จ านวน 10 คน  รวม 58 คน 
               1.2 นักเรียนโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 จ านวน 312 คน 
  รุ่นที่ 2 จ านวน 370 คน ดังนี้ 
     2.1  ครูต ารวจตระเวนชายแดนและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 13  จ านวน  48 คน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จ านวน 10 คน  รวม 58 คน 
               2.2 นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จ านวน  312  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ       
       1) ครูผู้สอนสามารถใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสม 
                   2) นักเรียนมีความรู้และได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ประชุมวางแผนและจัดท าโครงการ มิถุนายน 2562 
2) ติดต่อประสานงานและจัดกิจกรรมตามโครงการ มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 
3) ประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม กันยายน 2562 

5.งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน  332,000 บาท ( สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน ) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) ร้อยละ 80 ของครูสามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ได้และเทคนิคการสอนได้อย่างเหมาะสม 
2) รอ้ยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจเข้าร่วมโครงการ 
3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู้และ
ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 
4) ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
อบรม 

ประเมินผล 
สอบถามความพึงพอใจ 
แบบประเมินการปฏิบัติ 
และปัญหาข้อขัดข้อง 

การประเมินงาน 
แบบประเมินผล 
แบบประเมินการปฏิบัติ 
และปัญหาข้อขัดข้อง 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
         7.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนเพื่อกระตุ้นผู้เรียนได้อย่าง
เหมาะสม  
         7.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง เกิดความม่ันใจในการ 
ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
         7.3 ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มีเทคนิคการสอนโดยใช้กิจกรรมและสื่อการสอนต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 
         7.4 ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก  
         7.5 นักเรียนได้รับความรู้และได้ฝึกฝนทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 
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งาน/โครงการ  ส่งเสริมให้มีครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเป็นผู้สอนภาษาต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางขนิษฐา  พลอยประดับ และนางสาวณัฐรดา  ฤทธิเกษร 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
จากการรวมกลุ่ มของประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นประชาคมเศรษฐกิจอา เซี ยน ( AEC)                   

ในปี พ.ศ. 2558  จึงเป็นปัจจัยที่ประเทศไทยจะต้องเร่งการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและการแข่งขันกับกลุ่มประชาคมอาเซียนในภูมิภาค   
โดยเฉพาะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารและงานอาชีพ ส านักง านคณะกรรมการ     
การอาชีวศึกษา จึงก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ด้วยการก าหนดให้มีการเปิด
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษโดยจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษขึ้น เพ่ือยกระดับและพัฒนา
คุณภาพอาชีวศึกษา มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ตระหนักและให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียน นักศึกษาสายอาชีพด้านเกษตรกรรม ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูงขึ้น โดยเร่งพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนอาชีวเกษตร ในนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น พัฒนาศักยภาพการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา สู่มาตรฐานนานาชาติ ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และเพ่ิมขีด
ความสามารถให้กับนักเรียน นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป เพ่ือส่งเสริม
การเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้รับความรู้  ความเข้าใจภาษาอังกฤษจากชาวต่างชาติโดยตรง 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้มีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) 

ให้กับนักเรียน นักศึกษา สายอาชีพ 
2.2 เพ่ือพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถด้าน 

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและงานอาชีพในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
2.3 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพ่ือนต่างสถาบัน 
2.4 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาชีพและคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้มศีักยภาพการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษ  สู่มาตรฐานนานาชาติ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี  จ านวน  269  คน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) จัดซื้อวัสดุส านักงาน พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 
2) รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน ธันวาคม 2561 – สิงหาคม 2562 
3) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  320,000  บาท  (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี   

แบบบันทึก แบบบันทึก 

นักเรียน นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 มีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) สาขาเกษตรศาสตร์ และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ น าร่องเพ่ือ
การพัฒนาไปสู่สาขาวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 

7.2 นักเรียน นักศึกษา หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ประจ าปีการศึกษา 
2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น และมีผลการเรียน              
วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี 

7.3 นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นปี มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน  
และตามสาขาอาชีพเพ่ิมข้ึน และมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับด ี
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งาน/โครงการ  อบรมสัมมนาเพ่ือส่งเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางภาษา (ภาษาอังกฤษ) 
   ส าหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี          
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางอรทัย  บูรณะพิทักษ์  
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – กันยายน 2562  

................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดภาษาหนึ่งในโลก และกลายเป็น
ทักษะส าคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ จนเกิดทักษะและความสามารถในระดับสื่อสารได้ 
อย่างคล่องแคล่ว อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยใช้กรอบอ้างอิงทาง
ภาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) 
เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ทั้งในการออกแบบหลักสูตร
การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล การพัฒนาครู รวมถึงการก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้
นอกจากนี้นโยบายด้านการศึกษาก าหนดให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลักนักเรียน
นักศึกษาให้มีความรู้ และสามารถใช้ในการสื่อสารเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงครู อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การด าเนินนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 เพ่ือ
จัดท าโครงการอบรมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระที่ท าการสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  รวมทั้งผู้ท า
หน้าที่ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีจุดมุ่งหมายให้
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของการ เรียนรู้  โดยเน้นการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching: CLT) โดยปรับการเรียนการสอนจาก การเน้นไวยากรณ์มาเป็นเน้น
การสื่อสารที่เริ่มจาก การฟัง ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียนตามล าดับ และเป็นไปตามกรอบความคิด
หลัก CEFR ความรู้ที่ครูผู้สอนจะได้จากการฝึกอบรมในโครงการนี้จะน าไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ ในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เพ่ิมขึ้น เป็นเครื่องมือเข้าถึง
องค์ความรู้และก้าวทันโลก รวมถึงพัฒนาตนเองเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไทยในประชาคมอาเซียนต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสื่อสารส าหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา 
 2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของข้าราชการครู บุคลากรทาง    
การศึกษา และเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
   2.3 เพ่ือสงเสริมใหข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มีทักษะการฟง – พูด
ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง  
 2.4 เพ่ือสงเสริมใหข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มีเจตคติที่ดีต อการเรียน
ภาษาอังกฤษ สามารถน าความรูและทักษะทาง ภาษาอังกฤษไปใชในการติดตอสื่อสารไดอยางถูกตอง 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 ข้าราชการสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1.2 ข้าราชการครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 
 3.1.3 ข้าราชการครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอ าเภอจีน) 
 3.1.4 พนักงานจ้างที่เก่ียวข้องทางด้านการศึกษา (ครูช่วยสอน) 
 3.1.5 เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการสอนหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานทางการศึกษา 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี      
ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีทักษะการฟง – พูดภาษาอังกฤษ   
ไดอยางถูกตอง และมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถน าความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษไปใช
ในการติดตอสื่อสารไดอยางถูกตอง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและพัฒนาแนวคิดบนพ้ืนฐาน
การพัฒนาให้มีคุณภาพ และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

1) แต่งตั้งคณะท างานและประชุมวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานก าหนดแผนงาน พฤษภาคม 2562 
2) ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนการสอน
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 

พฤษภาคม 2562 

3) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรกฎาคม 2562 
4) ด าเนินการอบรมสัมมนา กันยายน 2562 
5) ติดตามและประเมินผล กันยายน 2562 
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5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น จ านวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)                      

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ร้อยละ 80 ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้ารับ
การฝึกอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ มีทักษะการฟัง – พูดภาษาอังกฤษได้ 
อย่างถูกตอง และ มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
สามารถน าความรูไปใชในการติดตอสื่อสารไดอยางถูกตอง 
การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและพัฒนา
แนวคิดบนพ้ืนฐานการพัฒนาให้มีคุณภาพ และสามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

แบบสอบถาม  
แบบติดตาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ได้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการสื่อสารส าหรับครูผู้สอน  ระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา 

 7.2 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  และ

เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

   7.3 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มีทักษะการฟ ง – พูดภาษาอังกฤษ           

ไดอยางถูกตอง  

7.4 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มีเจตคติที่ดีต อการเรียนภาษาอังกฤษ 

สามารถน าความรูและทักษะทาง ภาษาอังกฤษไปใชในการติดตอสื่อสารไดอยางถูกตอง  
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งาน/โครงการ       พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาครู 
 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ผลิตก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์  สุขชาวนา รองอธิการบดี 
ลักษณะโครงการ            การอบรมให้ความรู้บริการทางวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน       มีนาคม - สิงหาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
  สภาพโลกาภิวัตน์ได้เชื่อมทุกประเทศให้กลายเป็นสมาคมโลก โดยเชื่อมโยงทั้งด้านการถ่ายเท         
ด้านข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจการค้าที่เปิดเสรีมากขึ้น รวมถึงการคมนาคมขนส่ง    
จากทั่วทุกมุมโลก ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
สื่อกลางในกิจกรรมแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการค้าและการลงทุน การศึกษา การติดต่อสื่อสาร          
การท่องเที่ยว และการใช้ในชีวิตประจ าวัน แม้ว่าปัจจุบันจะมีภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น 
เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ  แต่ภาษาอังกฤษยังคงเป็นที่ยอมรับและน ามาใช้เป็นภาษากลาง
ของคนท่ัวโลก 
      ปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่ไม่เอ้ือและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กไทย คือ     
ความจ ากัดด้านคุณภาพและปริมาณครูที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่ผ่านมาพบว่าครูสอนภาษาอังกฤษ
จ านวนมากยังขาดความแม่นย าในการออกเสียงและการใช้ไวยากรณ์ มุ่งสอนแบบท่องจ ามากกว่าการสอน     
ให้รู้จักธรรมชาติของภาษา ซึ่งหากครูไม่มีความรู้ในภาษาอังกฤษมากเพียงพอ ย่อมยากที่จะสอนผู้เรียนให้เก่ง
ภาษาอังกฤษได ้
      ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการเรียน     
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงองค์ความรู้ และก้าวทันโลก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจ าเป็นต้องมุ่งเป้า    
ไปยังการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาความรู้ ให้กับนักศึกษาครูและนักศึกษามหาวิทยาลัย               
ราชภัฏกาญจนบุรี ในการยกระดับคุณภาพด้านภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐาน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษ    
เพ่ือการสื่อสารได้อนาคต จึงจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้  ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
ครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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2. วัตถุประสงค ์
  2.1 อบรมความรู้ และพัฒนาทักษะอังกฤษในการเตรียมตัวสอบ TOEIC (Test of English for 
International Communication) ให้กับนักศึกษาครู 
     2.2 จัดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) ให้กับนักศึกษาครู 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 จ านวนนักศึกษาครูที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 (1,500 คน) 
 3.1.2 ร้อยละของระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC (คะแนน 500) หรือ B2 (CEFR) (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20) 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1) พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รุ่นที่ 1 

ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 

2) พัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 

เมษายน – กรกฎาคม 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ 
ประเมินผล 

ร้อยละ 30 ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่บรรจุเข้ารับ
ราชการครู 

ใช้วิธีการตามการสอบรรจุครู ข้อสอบการบรรจุครู 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักศึกษาครูได้รับความรู้ และทักษะอังกฤษในการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC 
 7.2 นักศึกษาครูสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEIC และผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ        อบรมครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล  
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผ่านสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา DLTV 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1          
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวรัชณีพร  จาวรุ่งวณิชสกุล  
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ด าเนินโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือขับเคลื่อน        
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา และทุกสังกัด โดย
ระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา DLTV และ internet โดยจัดอบรม 4 หลักสูตร คือ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 สสวท. จะจัดให้มีการอบรมสะเต็มศึกษาแก่ครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วย
ระบบทางไกล ทั้ง 4 ระดับ ก่อนการอบรมครูในโรงเรียนทั่วไป โดยขอความอนุเคราะห์ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ของทุกจังหวัด เป็นศูนย์ปลายทางในการอบรมครูพ่ีเลี้ยงฯของโรงเรียนที่เป็น
ศูนย์อบรมครูสะเต็มศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา และทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยระบบทางไกลผ่าน
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV และ internet มี สสวท. เป็นวิทยากรให้การอบรม ณ ต้นทาง 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงได้จัดโครงการอบรมครูพ่ีเลี้ยงของ
โรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผ่านสถานีโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา DLTV แก่โรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมครูสะเต็มศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา และทุกสังกัดในจังหวัด
กาญจนบุรี เพ่ืออบรมครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์ในการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้ 

2. วัตถุประสงค์ 
    อบรมครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์ในการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้ 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ  ครูพ่ีเลี้ยง 72 คน จากโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา จ านวน 9 โรง 

3.2  เชิงคุณภาพ ครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาแก่ครูในโรงเรียนสังกัด 
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4. วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

1) อบรมครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผ่านสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา DLTV       
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                

มีนาคม 2562 

2) อบรมครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผ่านสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา DLTV       
ระดับประถมศึกษาตอนต้น                

มีนาคม 2562 

3) อบรมครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผ่านสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา DLTV       
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

เมษายน 2562 

4) อบรมครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล 
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ผ่านสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา DLTV       
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย               

เมษายน 2562 

5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น จ านวน 42,750 บาท (สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)                      

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

เชิงปริมาณ  
ครูพ่ีเลี้ยง 72 คน จากโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษา 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

เชิงคุณภาพ  
ครูพ่ีเลี้ยง สามารถจัดการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล  
ร้อยละ 100 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษามีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
สะเต็มศึกษาได้  
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งาน/โครงการ        พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ     
ยุทธศาสตร์ที่  2 ผลิตก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวขนิษฐา เสวกวาปี นายอภิชาต  ศรีสุข และนางสาวพิมพ์ภาพัฒน์ พระแท่น 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง    
ระยะเวลาด าเนินงาน      พฤศจิกายน 2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 
         ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก้าวเข้าสู่โลกแห่งยุคดิจิตอลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่
เกิดขึ้นในสถานศึกษาย่อมเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องบริหารจัดการสถานศึกษาให้เท่าทันโลก 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และการเท่าเทียมกันในสังคม การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ (คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี,2560) และก าหนดเป็น นโยบายหลัก คือ Model Thailand 4.0 จากการเปลี่ยนแปลง
แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์ยุคปัจจุบัน ท าให้ส่งผลกระทบต่อทุกวงวิชาชีพ 
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาซึ่งมีหน้าที่เป็นแหล่งให้ความรู้และผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสังคม 
ทั้งระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่นและระดับชุมชน ดังนั้นทิศทางใหม่ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาไทยสู่ยุค 4.0 จึงเป็นโจทย์ส าคัญส าหรับการจัดการศึกษา และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี                            
การด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับความท้าทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น 
บุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการจัดการศึกษาได้ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะต้อง
เป็นผู้น าและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาภายใต้รูปแบบ                  
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในยุคของการบริหารจัดการศึกษาThailand 4.0 ในปัจจุบัน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา
ในยุค Thailand 4.0 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์    

  2.1 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพ
สถานศึกษาในยุค Thailand 4.0  
 2.2 เพ่ือศึกษา สร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด    
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 

         3.1 เชิงปริมาณ  
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จ านวน 
40 คน 
 2) คณะท างานโครงการขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาในยุค Thailand 4.0 จ านวน 10 คน 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน เพ่ือผลิตบุคลากร  
ให้ตรงกับความต้องการของสังคม ทั้งระดับโลก ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่นและระดับชุมชน   
ในยุค Thailand 4.0 

4. วธิีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

กิจกรรมที่ 1  การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  พฤศจิกายน 2561 

กิจกรรมที่ 2  การประชุมสัมมนาทางวิชาการ/กิจกรรมแลกเปลี่ยน                                              
เรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายผู้บริหารสถานศึกษาและคณะท างานโครงการ 
การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาในยุค Thailand 4.0 

พฤศจิกายน 2561 

 

5.งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน  250,000  บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)    

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด

และประเมินผล 
1) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจกับ 
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

สอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

2) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถจัดการเรียนรู้
และจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน 

สอบถาม แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 7.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้รับความรู้ และมีทักษะ มีความสามารถบริหารจัดการเรียนรู้และจัด
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในยุค Thailand 4.0 
 7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3         
มีความสามารถสร้างและพัฒนาหลักสูตรด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา 
 7.3 ผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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งาน/โครงการ  ส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ กับภูมิปัญญาชาวบ้าน 
   ด้วย STEM โดยใช้ กศน.เป็นฐาน   
ยุทธศาสตร์ที ่2   ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัติกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวีณา วรรณายก 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน   เมษายน – กรกฎาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี  เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดบริการความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน และ
ประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่บริการ 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม        
ซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม                     
กิจกรรมการศึกษา และกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้รับบริการมีความรู้และทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม สามารถน าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพของตนเอง 
และครอบครัวให้ดีขึ้น อนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจ าเป็นต้องสอดคล้องกับสภาพของชุมชน สังคม  วิถี
ชีวิต และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ ดังนั้น การเรียนรู้ภูมิปัญญา ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิ
ปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพ่ือให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผลตลอดจนสนับสนุน และ
เชื่อมโยงเครือข่ายในการในการพัฒนาชุมชน และชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่มีมาช้า
นานบนพ้ืนฐานของธรรมชาติที่เก่ียวพันกับวิถีชีวิตของชุมชน 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี จึงได้จัดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
กับภูมิปัญญาชาวบ้าน ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ในเขตพ้ืนที่บริการ 4 จังหวัด  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สอดแทรกในการก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่  ๆ 
และอยู่คู่กับท้องถิ่น 

2. วัตถุประสงค์    
เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ชุมชน 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
  นักศึกษา กศน. ครู กศน. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  นักศึกษา กศน. ครู กศน.และประชาชนทั่วไป สามารถน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้สามารถอยู่ในท้องถิ่นได้ และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมสู่ชุมชน ด้วย STEM เมษายน – กรกฎาคม 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน  40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการได้รับการส่งเสริม
นวัตกรรมและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การส ารวจความคิดเห็น 
การสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

2) ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ ได้รับการส่งเสริม
นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

การส ารวจความคิดเห็น 
การสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

3) จ านวนผู้รับบริการ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
200 คน 

การลงทะเบียน 
 

แบบลงทะเบียน 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          ผู้รับบริการสามารถน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้สามารถ
อยู่ในท้องถิ่นได้ และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ผลิตก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพรรณประไพ  โนนสินชัย 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
ในการจัดการเรียนการสอน  ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคัญ  การจัดการเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ใน

การเรียน รวมทั้งมีคุณลักษณะอ่ืนพึงประสงค์ ครูต้องรู้จักน าวิธีการสอนและเทคนิคการสอน มาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน ดังนั้นครูต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถใน
การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือพัฒนาครูในการท าการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
                ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน  อย่างน้อย  1  เรื่องต่อปีการศึกษา 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      ครูมีความสามารถจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน  และพัฒนากระบวนการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ประชุมคณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ตุลาคม 2561 
3) ผู้บริหาร และครูจัดอบรมการท างานวิจัยในชั้นเรียน พฤศจิกายน 2561 – กรกฎาคม 2562 
4) ติดตามและประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์   สิงหาคม 2562 
5) ประเมินผล และผลการด าเนินงานโครงการ กันยายน 2562 
6) ปรับปรุงแก้ไข และสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) ครูมงีานวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี
การศึกษา 

ผลงานครู ผลงานครู 

2) ครูมีความสามารถจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน และ
พัฒนากระบวนการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูสามารถด าเนินงานวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อแก้ปัญหา  และพัฒนาผู้เรียน 
 7.2 ครูมีประสิทธิภาพ  และมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ    ส่งเสริมให้มีการประกวดผลงานของครูด้านต่าง ๆ 
ยุทธศาสตร์ที่  2   ผลิต  พัฒนาก าลังคน  การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววนิดา  ศรีอินทร์ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครู ได้สร้างผลงาน  สร้างสื่อและนวัตกรรม งานวิจัย น าไปใช้ในการ

จัดการเรียนรู้  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้นจากการใช้สื่อ ตลอดจนสามารถเผยแพร่และเป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) และขยายผลสู่การ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้นและเป็นการส่งเสริมให้ครูได้สร้างแนวทางในการพัฒนากระบวนการคิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถถ่ายทอด ขยายผลให้แก่บุคลากรในวิทยาลัยฯ  รวมทั้ง เป็นตัวอย่าง 
(Best Practice)ให้ครูในวิทยาลัยฯ อ่ืน ๆ ได้น าไปปฏิบัติในการใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในด้านการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน   

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีสื่อ นวัตกรรมและงานวิจัย  น าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
2.2 เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  อย่างต่อเนื่อง 
2.3 เพ่ือให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
2.4 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  และ 

การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ผลงานทางวิชาการของครู  จ านวน  10  ชิ้น 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผลงานมีคุณภาพที่ดีสามารถพัฒนากระบวนการคิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  80 
4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1 ประชุมและก าหนดหลักเกณฑ์การประกวดผลงาน ตุลาคม 2561 
2 จัดประกวดผลงานทางวิชาการของครู พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 
3 สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ กันยายน 2562 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) ผลงานทางวิชาการของครู จ านวน 10 ชิ้น ประเมินผลงาน แบบประเมินผลงาน 
2) ผลงานมีคุณภาพที่ดีสามารถพัฒนากระบวนการคิด   
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  80 

จดบันทึกและตรวจสอบ
ผลงานทางวิชาการ 

แบบบันทึกและผลงาน
ทางวิชาการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูมีการสร้างผลงานทางวชิาการที่มีคุณภาพดีสามารถพัฒนากระบวนการคิดการเรยีนรู้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
 จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม นางปานไพลิน แม้นพรม และนางสาวจงกล สงวนศักดิ์  
ลักษณะโครงการ        ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   มกราคม 2562 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
   ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่                     
12 มิถุนายน 2560 เรื่อง แบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด      
ก าหนดให้มีกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เป็นกลุ่มงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีอ านาจหน้าที่
ในการส่งเสริม การป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายในพ้ืนที่จังหวัด ซึ่งต่อมา
ได้มีประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 เพ่ือให้มีศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจน
ภารกิจงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการ บูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนดังกล่าว
ข้างต้น ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญที่จะต้องเตรียมบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ   
ทักษะ โดยเฉพาะทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานด้านส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพ่ือที่จะร่วมกัน
บู รณาการและขั บ เคลื่ อนภารกิ จหน้ าที่ ให้ บรรลุ ตามวั ตถุประสงค์ ตามกฎหมายและนโยบาย                          
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ปัจจุบันศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ยังขาดเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เพ่ือสร้างเครือข่ายปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา จึงก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

2. วัตถุประสงค์    

2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมจ านวนและสร้างเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
(พสน.) ให้ครอบคลุมและสามารถประสานงานส่งเสริมการท างานของศูนย์เสมารักษ์ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี          

3. เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

   บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 50 คน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจ       
ในหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
มีเทคนิค วิธีการ และกระบวนการในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้ง มี
ทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตลอดจน เป็นเครือข่าย
ปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี และประสานการปฏิบัติงาน
กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

4. วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ประสานงานและแต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงานโครงการ มกราคม – มีนาคม 2562 

2) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน มกราคม – มีนาคม 2562 

3) จัดโครงการฝึกอบรมฯ กุมภาพันธ์ – เมษายน 2562 

4) ประเมินผลโครงการ มีนาคม – มิถุนายน 2562 
5) สรุปข้อมูลและเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

5. งบประมาณ     รวมทั้งสิ้น จ านวน 54,900 บาท (ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 2546 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

สอบถาม แบบสอบถาม 

2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อ  
การด าเนินงานการสง่เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  

สอบถาม แบบสอบถาม 

3) ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ของหลักสูตร  สอบปรนัย แบบทดสอบ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา รู้ เข้าใจ ระเบียบ กฎหมาย สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการด าเนินงานการสง่เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
7.3 มีจ านวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพ่ิมขึ้น  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  กิจกรรมส่งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2    ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กศน.อ าเภอ  13  อ าเภอ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

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

1. หลักการและเหตุผล 
          การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ จัดขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนพัฒนาต่อยอดความรู้ความสามารถ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ ความถนัดที่มีอยู่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ ให้รู้จักคิด วิเคราะห์    
เพ่ือเลือกสรรในสิ่งที่ต้องการการน ามาพัฒนาอาชีพ โดยใช้หลักสูตรระยะสั้นและการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้สามารถน าความรู้ ความสามารถที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ใ นการใช้
ชีวิตประจ าวัน  
 ส านักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ด าเนินการจัดให้มีโครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ โดยใช้
สถานศึกษา กศน. และ กศน. ต าบล เป็นฐานการจัดกิจกรรมให้แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่บริการ    
โดยมีความเชื่อมั่นว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยให้ประชาชนระดับฐานรากที่มีรายได้น้อยและขาดโอกาส
ในการเพ่ิมรายได้อันเป็นเงื่อนไขส าคัญของการเกิดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศไม่เข้มแข็งอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน มีโอกาสในการสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งการพัฒนา
อาชีพเดิม การเข้าสู่งานอาชีพหรือการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ที่สอดคล้องกับสภาพความจ าเป็นทาง
เศรษฐกิจและสังคม สามารถด ารงชีวิตอยู่ ได้อย่างมีความสุข เป็นประชากรที่ท างานเชิงเศรษฐกิจ 
(Economically Active Population) ที่สมารถเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศให้มี         
ความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการแข่งข้ันในเวทีโลกและน าพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์    
  2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนผู้รับบริการมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมหรือพัฒนาอาชีพที่มีอยู่เดิมได้ 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนผู้รับบริการสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวันตามความต้องการของ
ผู้เรียนผู้รับบริการ 
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3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงประมาณ  
  ประชาชนทั่วไปในจังหวัดกาญจนบุรี 13 อ าเภอ 6,076 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการประกอบอาชีพ ตลอดจนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริง และใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ตุลาคม 2561 

จัดกิจกรรมฝึกอาชีพตามความสนใจ พฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562 

นิเทศ ติดตาม ธันวาคม 2561 - สิงหาคม 2562 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 

5. งบประมาณ     รวมทั้งสิ้น จ านวน  4,880,000  บาท  (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)    

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น าความรู้ 
ทักษะในการประกอบอาชีพไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ประกอบอาชีพเสริมหรือ
พัฒนาอาชีพที่มีอยู่เดิมได้ เพ่ือลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ 

นิเทศติดตามงาน 
ประเมินความพึงพอใจ 

แบบนิเทศติดตามงาน 
แบบประเมินความพึงพอใจ 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

           ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตได้       
อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในชุมชนและมีการสร้างรายได้ สร้างอาชีพในชุมชน ท าให้ประชาชนในชุมชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
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งาน/โครงการ    เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี     
ยุทธศาสตร์ที ่ 2          ผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวปิยนาถ สืบเนียม และคณะ 
ลักษณะโครงการ           ใหม่  
ระยะเวลาด าเนินงาน      ตุลาคม  2561 – กันยายน 2562   

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

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3  เมษายน 2560 

ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่การปฏิรูปการศึกษา     
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีบทบาท
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของพ้ืนที่ให้เกิด     
ความร่วมมือเชิงบูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ  
การบริหารและการจัดการศึกษา ที่จะท าให้การท างานในองค์การบรรลุเป้าหมาย 

 จากกรณีดังกล่าว พบว่า บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจั งหวัดยังขาดทิศทางและความชัดเจน     
ในการปฏิบัติงาน ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ และมีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ในหลากหลายด้านที่สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อาทิ           
การท างานเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเปลี่ยนแปลง ทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
งานภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือเสริมสร้างความสุขในการท างานและส่งเสริมความยึดมั่นและผูกพัน      
ต่อองค์กร รวมทั้งความต้องการให้มีเครือข่ายการท างาน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประสานงานราชการและ    
ให้ค าปรึกษาหารือให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการจัดท า        
ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และก าหนดตัวชี้วัดต าแหน่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบทบาท 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของต าแหน่งที่รับผิดชอบ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้จัดท าโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขึ้น  โดยด าเนินการร่วมกับส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 4  และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในภาค 4 
 

2. วัตถุประสงค์    

2.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารและการจัดการศึกษาในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และส านักงานศึกษาธิการภาค 4  

2.2 เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ประสบการณ์ และแนวทางการปฏิบัติงานตามบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งการน าเสนอผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 

2.3  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ    
ในภูมิภาคที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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2.4 เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์และแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      
เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

                จัดอบรมพัฒนาบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 43 วัน จ านวน 2 คน  
           3.2 เชิงคุณภาพ 

บุคลากรที่เข้ารับอบรมฯ มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน  สามารถ
น าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ศึกษาความต้องการอบรม และข้อมูลประกอบการจัดหา
หลักสูตรและรูปแบบการฝึกอบรมฯ 

ตุลาคม 2561 

2) ประสานการด าเนินงานจัดอบรมฯ ได้แก่ สถานที่ วิทยากร  
ผู้เข้ารับการประชุม ฯลฯ ร่วมโครงการ 

พฤศจิกายน 2561 

3) ด าเนินการจัดอบรมฯ ตามหลักสูตร ธันวาคม 2561 
4) ประเมินผลและสรุปผลการอบรมฯ กุมภาพันธ์ 2562 
5) ติดตามการน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน กรกฎาคม 2562 
6) จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 54,800 บาท  (ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้ 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) ร้อยละ 100 ของบุคลากรเข้ารับ         
การพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนด 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

2) ร้อยละ 90 ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ
น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

การรายงาน แบบรายงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          7.1 บุคลากรได้รับองค์ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7.2 มีเครือข่ายบุคลากรที่เข้มแข็งสามารถร่วมกันประสานงานราชการได้อย่างชัดเจน 
และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
          7.3 มีผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)   
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 งาน/โครงการ  พัฒนาครูผู้สอนที่สอนในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีที่สอนไม่ตรงตามสาขา 
ที่จบการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ผลิตพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      ดร.สมพงศ์ มาเบ้า  
ลักษณะโครงการ           การอบรมให้ความรู้บริการทางวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน      มนีาคม - สิงหาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มีแนว
ทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน ให้สอดคล้องตามพระราโชบายของรัชกาลที่ 
10 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีข้อตกลงร่วมกันในการด าเนินงานตามภารกิจ
โครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการหลักตามบริบทของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สอดคล้องกับแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยในมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยให้ความส าคัญ        
ในการมีส่วนร่วมทางวิชาการในการยกระดับคุณภาพของนักเรียนจังหวัดกาญจนบุรีให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์เพ่ิมขึ้น ซึ่งปัจจุบันจังหวัดกาญจนบุรีมีครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์       
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่สอนไม่ตรงตามสาขาที่จบ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจึงให้ความส าคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ ส่งเสริม
การพัฒนาครูให้มีความรู้ และมีทักษะการสอน และครูผู้สอนน าความรู้ไปใช้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีขึ้น จึงได้จัดโครงการพัฒนาครูผู้สอนที่สอนไม่ตรงตามสาขาที่จบการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม มีความรู้ และสามารถพัฒนานักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
จังหวัดกาญจนบุรี มีคุณลักษณะพึงประสงค์ท่ีเพ่ิมขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่สอนไม่ตรงตามสาขาที่จบการศึกษา ให้มีความรู้ และน าไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ที่เพ่ิมข้ึน 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
       จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา/ส่งเสริมความรู้ (450 คน) 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการจัดกิจกรรม (ร้อยละ 85) 
       2) ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อ     
การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 85) 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานความร่วมมือด้านวิชาการ และการจัด
การศึกษาโครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

มีนาคม – สิงหาคม 62 

ประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการพัฒนาครูผู้สอนที่สอน     
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีที่สอนไม่ตรงตามสาขาที่จบการศึกษา    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์    
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มีนาคม – กรกฎาคม 62 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารด าเนินโครงการพัฒนาครูผู้สอนฯ มีนาคม - พฤษภาคม 2562 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่สอนไม่ตรงตามสาขาท่ีจบการศึกษา 

มีนาคม - พฤษภาคม 2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่สอนไม่ตรงตามสาขาท่ีจบการศึกษา 

มีนาคม - พฤษภาคม 2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระสาระภูมิศาสตร์
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่สอนไม่
ตรงตามสาขาที่จบการศึกษา 

มีนาคม - พฤษภาคม 2562 

การสังเคราะห์ สรุปผลรูปแบบการด าเนินงานโครงการพัฒนาครูผู้สอน
ที่สอนในเขตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีที่สอนไม่ตรงตามสาขาที่จบ
การศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น   จ านวน 1,000,000  บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ 
ประเมินผล 

1) ร้อยละของผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

แบ่งเป็น 5 ระดับ แบบประเมิน 

2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 5 ระดับ แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่สอนไม่ตรงตามสาขาที่จบการศึกษา มีความรู้ และน าไปพัฒนาผู้เรียน     
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคม             

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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งาน/โครงการ          ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์ที ่  3      พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางพิชญาภัค อารีรอบ นายชาลี ส ารองทรัพย์ และคณะ 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน      มกราคม 2562 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้     
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย      
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง      
เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ วินัย สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 
  ในปีงบประมาณ 2561 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการโครงการส่งเสริม         
และพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3) จังหวัดกาญจนบุรี มีกิจกรรมที่ด าเนินการ 3 เรื่อง  ได้แก ่        
การจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด การจัดท าแผนยุทธศาสตร์                         
การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2561 – 2564) และเพ่ือสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 
เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี จึงเห็นสมควรจัดท า โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีที่ด าเนินงานเกี่ย วกับ        
เด็กปฐมวัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี     
เขต 1 – 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, ส านักงานพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กาญจนบุรี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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2. วัตถุประสงค์    

          2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับจังหวัดให้มีคุณภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่ก าหนดไว้ 
          2.2 เพ่ือขยายผลและต่อยอดการด าเนินงานเกี่ยวกับการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรีไปสู่หน่วยงานและสถานศึกษาให้ครอบคลุม ทั่วถึงมากขึ้น 
         2.3 เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน ในการจัดการศึกษาปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน       
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรี และส่วนกลางให้เป็นในทิศทางเดียวกัน 

3. เป้าหมาย 

        3.1 เชิงปริมาณ 

               1) ผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยได้รับ       
การพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบาย 
เป้าหมายและข้อก าหนดของระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 100 คน 
     2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา          
เด็กปฐมวัยที่มีการน าไปขยายผล ต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
อย่างน้อย 1 ชิ้น 
        3.2 เชิงคุณภาพ 

              สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา           
ให้สามารถจัดการศึกษา หรือจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่อง 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
     1) ประชุมวางแผน ตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงโครงสร้างของข้อมูล 
     2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าข้อมูล เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
     3) เผยแพร่ข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดทางเว็บไซด์ 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 
 

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิง 
บูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2561 – 2564) 
     1) แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน ภายใน ศธจ.กจ. 
    2) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนภายในและภายนอก 
ศธจ.กจ. เพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
    3) จัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เด็กปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง)  
    4) จัดพิมพ์แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ระดับปฐมวัย  

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

ขยายผล/ต่อยอดผลงานวิจัย นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของการจัด
การศึกษาปฐมวัยสู่หน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     1) แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
     2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล/ต่อยอด 
ผลงานวิจัย นวัตกรรมและ แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่
หน่วยงาน/สถานศึกษา/สถานพัฒนา เด็กปฐมวัย 
     3) จัดประกวดนวัตกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     4) ประกาศผล เชิดชูเกียรติ 

เมษายน 2562 
 
เมษายน-พฤษภาคม 2562 
 
 
 
เมษายน-มิถุนายน 2562 
 
เมษายน-กรกฎาคม 2562 

จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 
      1) แต่งตั้งคณะท างานและประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
      2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสัมมนาสร้างการรับรู้  
ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียน 
การสอนเด็กปฐมวัย 
      3) สรุปผลการจัดเวทีสัมมนา 

เมษายน-พฤษภาคม 2562 
เมษายน-พฤษภาคม 2562 
 
 
เมษายน-พฤษภาคม 2562 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของ
หน่วยงาน/สถานศึกษา 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2) จัดท าเครื่องมือนิเทศฯ และปฏิทินการนิเทศ 
3) ด าเนินการนิเทศตามแผนฯ 
4) สรุปและรายงานผลการนิเทศ 

เมษายน 2562 
 
เมษายน – พฤษภาคม 2562 
 
เมษายน – มิถุนายน 2562 
กรกฎาคม –สิงหาคม 2562 

ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง
แก้ปัญหาของการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 
     1) ติดตามปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินการ 

2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานที่ดีจาก 
การปฏิบัติงาน 
     3) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 
 
เดือนสิงหาคม 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) จ านวนผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยและผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนา เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย      
ไม่น้อยกว่า 100 คน 

การเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 

บัญชีลายมือชื่อการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
ภาพถ่ายกิจกรรมของ
โครงการขับเคลื่อนการ 
พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

2) สถานศึกษา/สถานพัฒนา เด็กปฐมวัย   
ตามกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานและยุทธศาสตร์ 
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 

การนิเทศ ติดตามการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
การประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

เครื่องมือนิเทศหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
เครื่องมือประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

3) มีผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีสามารถน าไปขยายผล   
ต่อยอดเพ่ือประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 
สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
อย่างน้อย จ านวน 1 ชิ้น 

จ านวนสถานศึกษา/สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วม
กิจกรรมด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม รูปแบบและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีและ
ประชุมสัมมนาการสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
รูปแบบและแนวทางปฏิบัติ
ที่ด ี

บัญชีลงเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
ภาพถ่ายกิจกรรมของ
โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการ 
จัดการศึกษาศึกษาปฐมวัย 
จ านวนผลงานวิจัย 
นวัตกรรม รูปแบบและ
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีความพร้อม

ส าหรับการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา 
 7.2 การด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกสังกัดในจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการการท างานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัยของชาติ 
 7.3 สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งที่
ได้รับการขยายผลการด าเนินงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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งาน/โครงการ      พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที ่  3           พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพิชญาภัค อารีรอบ นายชาลี ส ารองทรัพย์ และคณะ 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน      มกราคม 2562 ถึง มิถุนายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
       กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพ่ือเป็นหลักสูตร
ส าหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 ที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะ
เรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้การน าหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่
การปฏิบัติ จ าเป็นต้องใช้แผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งเป็นการวางแผนการสอนรายวันที่ครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ผ่านการก าหนดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือให้เด็กปฏิบัติและได้รับประสบการณ์ อันจะน าไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยซึ่งครูต้องสามารถตอบค าถาม
พ้ืนฐานได้คือ วางแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับใคร ต้องการให้เด็กเรียนรู้อะไร เด็กจะเรียนรู้เรื่องที่ต้องการ
ให้เรียนรู้ได้ดีท่ีสุดได้อย่างไร และรู้ได้อย่างไรว่าเด็กเกิดการเรียนรู้หรือไม่มากน้อยเพียงใด 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เห็นความส าคัญจึงจัดท าโครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น 

          

2. วัตถุประสงค์    

 

     2.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ 
  2.2 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ บุคลากรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย        
มีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรู้การศึกษาปฐมวัยที่ทันสมัย 
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3. เป้าหมาย 

   

 3.1 เชิงปริมาณ 

                ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 24 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 48 คน ระยะเวลา 3 วัน 
 

           3.2 เชิงคุณภาพ                     

         โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย     
ได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรปฐมวัยทุกโรงเรียน 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

จัดท าโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการการอบรม         

เชิงปฏิบัติการฯ 

เดือนธันวาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนเอกชน จ านวน 24 โรงเรียน 
เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการผู้เรียน ตามหลักสูตร ดังนี้ 
     1) การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ 
     2) การจัดประสบการณ์และรูปแบบการจัดกิจกรรม 

ประจ าวัน 

     3) การเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 

เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 

นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 5 โรงเรียน เดือนมีนาคม 2562,  
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 

รายงานผลการด าเนินงาน เดือนมิถุนายน 2562 
 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน  49,400 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

จ านวนโรงเรียนเอกชนที่
เข้ารับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย ตาม
โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์เรียนการสอน
ปฐมวัย ปีงบประมาณ 
2562 

ตารางลงเวลาของครู 
บุคลากรของสถานศึกษาใน
การเข้ารับการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนการ
สอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 
2562 

2) ร้อยละ 85 ของโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอน
ระดับปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย (2 โรงเรียน) 
สามารถจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยได้
อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

การนิเทศ ติดตาม ศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาและ
แผนการจัดประสบการณ์ 
การนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

หลักสูตรสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย 
แผนการจัดประสบการณ์ 
แบบบันทึกการสังเกต 
แบบสอบถามความรู้และ 
ความพึงพอใจ 

3) ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัด กาญจนบุรีที่ท า
หน้าที่ส่งเสริมการศึกษาระดับปฐมวัย ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูปฐมวัยมีความเข้าใจหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

การสัมภาษณ์ การสอบถาม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนา เด็กปฐมวัย จังหวัด
กาญจนบุรี เรื่องหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

แบบสัมภาษณ์/
แบบสอบถาม เรื่องหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

4) ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี 
รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยมีความ
เข้าใจการเชื่อมต่อของการศึกษาระดับปฐมวัย 
กับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

การสัมภาษณ์ การสอบถาม 
คณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง
ความเข้าใจการเชื่อมต่อ
ของการศึกษาระดับ 
ปฐมวัย กับระดับ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 

แบบสัมภาษณ์/
แบบสอบถาม เรื่องความ
เข้าใจการเชื่อมต่อของ
การศึกษาระดับปฐมวัย         
กับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

    7.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยอย่างสมดุลทุกด้าน 

    7.2 บุคลากรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสามารถน าสู่การปฏิบัติได้ 

   7.3 โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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งาน/โครงการ      บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย ปี 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 3    พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางนิตยาพร แซ่ตั้ง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินการ    กุมภาพันธ์  – สิงหาคม 

......................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าร่องโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ”       
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยมีเป้าหมายในการปลูกฝัง
ให้เด็ก ๆ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลิน 
ตามความสนใจใคร่รู้และความกระตือรือร้น  ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งค าถาม พยายามหาค าตอบด้วยตนเอง
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรหรือเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะสามารถช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
สังคม และความเป็นอยู่ของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้รับมอบนโยบายจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการจัดกิจกรรมของโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2562  โดยพัฒนาครู
ปฐมวัยให้สามารถน ากิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์  มาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้ เด็ก ๆ                   
ในห้องเรียนได้  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เห็นความส าคัญดังกล่าวจึงได้
ขยายโรงเรียนเข้าโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จากรุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 7 เพ่ิมขึ้นจนครบ                 
ทุกโรงเรียนครบร้อยเปอร์เซ็นต์ และขยายผลต่อไปถึงในระดับชั้นประถมศึกษา 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและขยายโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทยตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          2.2 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ 
          2.3 เพ่ือปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
             1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินโรงเรียนในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศ
ไทย”  จ านวน 2 ครั้ง   
             2) นิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัด จ านวน 143 
โรงเรียน     
        3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย และ
สามารถเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
               2) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีความเข้มแข็ง           
และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ครบทุกโรงเรียน 

4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการด าเนินงานประเมินโครงงาน
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ  

กุมภาพันธ์ 2562 

2) จัดสรรค่าพาหนะครูแกนน าไปรับตรา มีนาคม 2562 
3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรุ่นที่ 1-8 มีนาคม 2562 
4) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรุ่นที่ 9  พฤษภาคม 2562 
5) นิเทศ ติดตาม และรายงานผล กรกฎาคม – สิงหาคม 62 

5. งบประมาณ  รวมทัง้สิ้น จ านวน 160,400 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)  

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1) ร้อยละ 100 ของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการ 
ตามวัยและมีความพร้อมเข้าเรียนชั้น ป.1 

นิเทศติดตาม ตรวจสอบ แบบประเมิน 

2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้ยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  

นิเทศติดตาม ตรวจสอบ แบบนิเทศ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย และ
สามารถเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   

7.2 สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 มีความเข้มแข็ง 
และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ครบทุก
โรงเรียน 
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งาน/โครงการ  อ่านออกเขียนได้เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะส าหรับนักเรียน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      อาจารย์ปริญญา ปั้นสุวรรณ์  
ลักษณะโครงการ           การอบรมให้ความรู้บริการทางวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน      มนีาคม - สิงหาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
  การประถมศึกษาเป็นระดับการศึกษาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีศักยภาพ
ส าหรับอนาคตการจัดการเรียนรู้ระดับนี้จึงเป็นไปอย่างบูรณาการเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ     
เจตคติ คุณลักษณะ และพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของผู้ เรียนที่จะเรียนรู้ต่อไปในระดับที่สูงขึ้น         
และเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาตามหลักการและเหตุผลของการจัดการ
ประถมศึกษาในระดับสากลมีความชัดเจนในระยะเวลากว่า 40 ปี นับตั้งแต่มีการใช้หลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2521 และการก้าวสู่ประเทศไทยยุค 4.0 ที่มีเป้าหมายสูงสุดคือการรังสรรค์การเรียนรู้และ       
การด ารงชีวิต มุ่งเน้น การสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการประยุกต์      
ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างความคิดของเด็กและเยาวชนไปสู่ที่ยากข้ึน  ซึ่งถือเป็นความส าเร็จ
ของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กต้องพัฒนาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ที่ดี
ที่สุด คือ การเรียนรู้จากปัญหาจริงที่เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น Problem Based Learning การอ่านออกเขียนได้เป็น
ทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญ แต่จากสถานการณ์การอ่านของเด็กและเยาวชนไทย ปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วง         
จากการประเมิน PISA ปี 2015 พบว่า นักเรียนไทยอายุ 15 ปี ร้อยละ 83 สอบตกวิชาการอ่าน ซึ่งจุดอ่อน    
ด้านนี้ยังสัมพันธ์กับการอ่อนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของการประเมิน PISA อีกด้วย นอกจากนี้ ยังพบ
ความเหลื่อมล้ าที่ทักษะการอ่านระหว่างนักเรียนจากพ้ืนที่กรุงเทพฯและปริมณฑลมีคะแนนสูงกว่านักเรียนพ้ืนที่
อ่ืนๆ โดยห่างจากภาคท่ีมีคะแนนต่ าสุดคือภาคอีสานตอนล่างมากกว่าครึ่งระดับ หรือเท่ากับการเรียนรู้ที่ต่างกัน
เกือบหนึ่งปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ที่มุ่งเน้นนักเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่  1 มีความสามารถอ่านออกเขียนได้ต ามเกณฑ์ ทั้งนี้             
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือให้การด าเนินงานตามกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเขียนได้
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติกิจกรรมการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเขียนได้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
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2. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี และสุพรรณบุรีให้มีความสามารถในการส่งเสริมกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
        1) จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (20 โรงเรียน) 
        2) ร้อยละของนักเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้
ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า (ร้อยละ 85) 
  3.2 เชิงคุณภาพ 
    -   

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาชุดข้อสอบเพ่ือวัดการอ่านออก
เขียนได ้

ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 

การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเขียนได้ 
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  และ
สุพรรณบุรี 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน 2,000,000  บาท  (สองล้านบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ 

ประเมินผล 
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาก
ขึ้น (ร้อยละ 90) 

ใช้วิธีการตาม สทศ. แบบทดสอบ สทศ. 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูผู้สอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
และสุพรรณบุรี มีความสามารถในการส่งเสริมกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
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งาน/โครงการ              เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ 
ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤศจิกายน  2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
            กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายปฎิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โดยประกาศนโยบาย
เร่งด่วนที่จะลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และก าหนดมาตรการที่จะท า
ให้สถานศึกษาปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ มุ่งให้เด็กและ
เยาวชนไทยรู้และเข้าใจการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมะสม สามารถสื่อสารและเรียนรู้สาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้         
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี  และการด าเนินงานตามนโยบาย “เดินหน้า
และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน อ่านออกเขียนได้”  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  มีนโยบายมุ่งแก้ปัญหาการอ่านของ
นักเรียน รวมพลังแก้ปัญหาการอ่าน “มุ่งสู่อนาคตเด็ก อนาคตชาติ” เพ่ือเร่งรัด พัฒนาและยกระดับคุณภาพ    
การเรียนการสอนภาษาไทย ที่เน้นการแก้ปัญหาภาวะการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  และอ่านไม่คล่อง  เขียนไม่คล่อง              
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ตลอดจน      
มีความตระหนักในความส าคัญของภาษาไทย  ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง
ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือเร่งรัด พัฒนาคุณภาพการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ในระดับชั้นประถมศึกษา 
          2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
          2.3 เพ่ือพัฒนาต้นแบบเทคนิควิธีสอน ทีส่่งเสริมและกระตุ้นครูผู้สอนในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ ในทุกระดับชั้น 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
              1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคน วัดและประเมินผลการอ่านการเขียนและรายงานผล
ผ่านระบบ e-MES นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน วัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของส านักติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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                   2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้รับการพัฒนา กระตุ้น โดยใช้สื่อ นวัตกรรม ในการแก ้          
ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
     3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนและครูผู้สอน ได้รับการนิเทศ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการอ่าน เขียนภาษาไทยของนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

       3.2 เชิงคุณภาพ 
     1) นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ที่อ่านเขียนต่ ากว่าเกณฑ์และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ทางภาษาไทย ได้รับการพัฒนา ส่งเสริมทักษะภาษาไทยตามมาตรฐานหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทาง         
การเรียนที่สูงขึ้น และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และจับใจความส าคัญของเรื่องที่อ่าน
ได ้
      2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีแนวทางในการพัฒนา แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก   
เขียนไม่ได ้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสรุปใจความส าคัญ 
      3) ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา        
การอ่านการเขียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรมประชุมชี้แจงนโยบาย ก าหนด Road Map: 10 STEP  พฤศจิกายน 2561 
กิจกรรมประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน  
ของนักเรียนชั้น ป.1-6 และการรู้เรื่องการอ่าน ชั้น ม.1-3 

พฤศจิกายน - กันยายน 2562 

กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ครูและนักเรียน โครงการรักษ์
ภาษาไทย 

มิถุนายน -กรกฎาคม2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามแนวทาง
พัฒนาการทางสมอง(BBL) ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย 

สิงหาคม 2562 

นิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามโครงการ พฤศจิกายน - กันยายน 2562 
รายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน)  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

นักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ และ
นักเรียนชั้น ป.2-6 ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
เพ่ือน าไปสู่การอ่านเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
(อ่านเข้าใจ) 

เครื่องมือประเมินการอ่าน
การเขียน 

แบบประเมินการอ่าน
การเขียน 

ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   
ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 

ประเมิน/สอบถาม แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

นักเรียนชั้น ม.1-3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสรุป
ใจความส าคัญของเรื่องที่อ่านตามแนว PISA 

เครื่องมือประเมินการอ่าน
การเขียน 

แบบประเมินการอ่าน
การเขียน 

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทยที่เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 

สังเกตการจัดการเรียน 
การสอน 
นิเทศเยี่ยมชั้นเรียน 
ประเมิน/สอบถาม 

แบบสังเกต 
แบบนิเทศ 
แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

ร้อยละของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาให้นักเรียน
อ่านออก เขียนได้  

ประเมิน/สอบถาม แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 

          7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ทุกคน อ่านออก เขียนได้ และนักเรียนชั้น ป.2-6 ทุกคน อ่านคล่อง              
เขียนคล่อง  
          7.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และมีความสามารถ   
ด้านการอ่าน และการเขียนเพิ่มขึ้น เพ่ือน าไปสู่การอ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) 
          7.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) 
          7.5 ครูผู้สอน มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาให้นักเรียนอ่านออก         
เขียนได้ 100 % 
           7.6 ครูผู้สอนได้รับการนิเทศ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการอ่าน
การเขียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ   พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยี  
และสิ่งแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจีรวรรณ ภิญโญ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน  มกราคม – มิถุนายน 2562 

………………………………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี เป็นสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษา        

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการการศึกษา        
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แก่ผู้รับบริการ               
ทั้งผู้รับบริการในและนอกระบบ และประชาชนทั่วไป มีพ้ืนที่บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
ราชบุรี และนครปฐม โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 4 รูปแบบ การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ         
ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการศึกษา บริการวิชาการซึ่งการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์       
เน้นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองในรูปแบบ   
ที่หลากหลาย  สนับสนุน  และส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์โดยจัดกิจกรรมค่ายค้างคืน 2 วัน 1 คืน ค่าย 3 วัน 2 คืน หรือเป็นค่ายระยะสั้น ไป - กลับ    
1 วันซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม    
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันนั้น มี มานานแล้ว จึงต้อง     
มีการพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่ให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพ่ิมศักยภาพความสามารถให้สูงขึ้น สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขได้บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทย และสากล รวมทั้งมีความสามารถในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อตามความถนัด       
และความสามารถของแต่ละบุคคล ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้จัด
กิจกรรมการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ และตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่นักเรียน นักศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และประชาชนทั่วไปโดยพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ
ของผู้รับบริการ และพัฒนาให้เข้ากับสังคมโลกปัจจุบันและอนาคตในการพัฒนาเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ      
ของประเทศ สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และด าเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  ดาราศาสตร์   เทคโนโลยี              

พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการ 
 2.2 เพ่ือให้มีแนวทางในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

3. เป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ 
         1) หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา จ านวน ๓ หลักสูตร 
         2) บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี จ านวน 20 คน /ครั้ง 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
         ศูนย์วิทยาศาสตร์ เ พ่ือการศึกษากาญจนบุรี  มีหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้            
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพ 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม  

มกราคม – มีนาคม 2562 

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรพลังงานเพื่อชีวิต มกราคม – มีนาคม 2562 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร STEM ศึกษา เมษายน – พฤษภาคม 2562 

5. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น   จ านวน  90,000  บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน)    

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีจ านวนเข้าใช้
บริการเพิ่มข้ึน 

การบันทึกจ านวน
ผู้ใช้บริการ 
การสัมภาษณ์ 

แบบบันทึกการใช้ฐาน    
การเรียนรู้ 
แบบสัมภาษณ์ 
 

2) บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
กาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 20 คน 

การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

3) ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การส ารวจความคิดเห็น 
การสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี มีหลักสูตรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ 
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งาน/โครงการ              ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  
                               และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ลักษณะของโครงการ ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ และนางสาวเยาวภา ศานติธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ      พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา        
และวัฒนธรรม รวมทั้งสาระเทคโนโลยี ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 
2560 และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีค าสั่งที่ 30/2561 ลงวันที่ 5 มกราคม 2560     
ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง
ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 
 ด้วยเหตุนี้  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จึงเห็นความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการพัฒนาบุคลากรหลักของสถานศึกษาในสังกัด 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าหลักสูตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้
เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางไปสู่การปฏิบัติ 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือสร้างความเข้าใจ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้าง
รายวิชา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากรหลักของสถานศึกษาในสังกัด 
           2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

 2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ มีความพร้อม
และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
              1) ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 92 คน  
 2) ครูวิชาการจ านวน 92 คน  
 3) ศึกษานิเทศก์และคณะท างานจ านวน 8 คน 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
              1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเข้าใจ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างรายวิชา การจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบท
ของพ้ืนที่ 
              2) สถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ที่มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน และพร้อมใช้จัดการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562  

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

คณะกรรมการตรวจหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
ปรับปรุงและแก้ไข ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สพฐ.  
และการเปลี่ยนแปลงตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

มกราคม - มีนาคม 2562 

จัดประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือให้เกิดความม่ันใจ มีความพร้อมและสามารถน าไปสู่
การปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีนาคม - เมษายน 2562 

นิเทศติดตามการด าเนินงานตามโครงการ  ธันวาคม 2561 - สิงหาคม  2562 
สรุปและรายงานโครงการ กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ มีความ
เข้าใจ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้าง
รายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้  

สอบถาม 
ประเมิน 
ตรวจสอบเอกสาร และ
แผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 
แบบตรวจสอบเอกสาร 

2) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ที่มี
องค์ประกอบส าคัญครบถ้วน ตอบสนองต่อ     
ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่    
และพร้อมใช้จัดการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562    

ตรวจสอบเอกสาร แบบตรวจสอบ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          7.1 สถานศึกษามีความรู้ที่ได้จากการแนะน าของคณะกรรมการไปถ่ายทอดข้อมูลอันเป็นประโยชน์    
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การจัดท า/ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างรายวิชา การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ ได้อย่างถูกต้อง 
          7.2  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วน และพร้อมใช้ในระดับชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 1     
ปีที2่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ 5 ในปีการศึกษา 
2562 
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งาน/โครงการ     พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ยุทธศาสตร์ที ่ 3     พัฒนาศกัยภาพผู้เรียน และสรา้งสังคมแหง่การเรียนรู้ตลอดชีวิต       
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4   
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายจักรกฤษ  อ าพันทอง  
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาการด าเนินการ    เมษายน – สิงหาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล  
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ก าหนดให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ก าหนด
นโยบายสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า             
ทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งก าหนดนโยบายเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ         
ให้หน่วยงานมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์           
ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จตามเป้าหมาย ส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จึงจัดท าโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และการสื่อสาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค ์
         2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร 
        2.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ 
     1) ติดตามตรวจสอบ สนับสนุน การใช้โครงการข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 92 แห่ง 
     2) จัดประชุมทางไกล VIDEO Conference ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 กับสถานศึกษาในสังกัด จ านวนไม่น้อยกว่า 12 เรื่อง 
    3) ปรับปรุงระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 4 ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ 

โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
   2) บุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสามารถใช้งานระบบ Video Conference ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 มีระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล 

4. วิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดมีระบบโครงข่ายสื่อสาร

โทรคมนาคมที่สามารถเชื่อต่อกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

เมษายน – สิงหาคม 2562 

การใช้ระบบ VIDEO Conference ในองค์กร เมษายน – สิงหาคม 2562 

การสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน cyber เมษายน – สิงหาคม 2562 

5. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  40,000 บาท  ( สี่หมื่นบาทถ้วน )   
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 6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีอุปกรณ์
โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อต่อ
กับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

การส ารวจ แบบประเมินความพร้อม 

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถสื่อสาร
ด้วยโครงข่ายที่ทันสมัยได้ 

สถิติการใช้งานจริง  
ของทุกโรงเรียน 

แบบบันทึก 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูและนักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงบริการทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ า            
ทางการศึกษา 

7.2 สถานศึกษาในสังกัดสามารถน า Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 

7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สามารถน านวัตกรรม เทคโนโลยี ระบบ   
การท างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ      ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET)  
ยุทธศาสตร์ที ่ 3           พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางเมตตา  สุกใส นางพูลทรัพย์  หินอ่อน และนายชาลี  ส ารองทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อ 2.3.4 คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของ  
คนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า เมื่อพิจารณาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ในปี 2558 พบว่ามีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 ตามเป้าหมายที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่าง
พ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง  แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 3.2 คนทุกช่วงวัย   
มีทักษะ ความรู้ความสามารถ นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ 
และได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  
ให้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สองได้ก าหนดเป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ (O–NET) มีคะแนน
เฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 50 และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมของ
จังหวัดกาญจนบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.50 (ระดับประเทศ 39.79) และ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.40 (ระดับประเทศ 34.33)  
        ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงเร่งด่วนด าเนินการช่วยเหลือสถานศึกษาจัดการเรียน    
การสอนให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจัดท าโครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรีให้สูงขึ้น 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

2. วัตถุประสงค์    

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้สูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

                  โรงเรียนเอกชนจ านวน 23 โรง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

                        ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนเอกชน จ านวน       
23 โรงเรียน มีค่าเป้าหมายสูงขึ้น ร้อยละ 3 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

ส่งเสริมการน าผลสอบ O-NET ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการ

สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1) ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การน าผลสอบ O-NET ไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน 

2) นิเทศติดตามการจัดการเรียน 

การสอนตามเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

 

เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 

 

 

เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2562 

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล 
1) ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การวัดและประเมินผล 
2) นิเทศติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 

เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 

 

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 

ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายกลุ่มสาระ 
1) อบรมครูผู้สอนรายกลุ่มสาระ 
2) นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของ 

ครูในโรงเรียนที่ได้รับการฝึกอบรม 

 

เดือนพฤษภาคม 2562 

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562 

ประชุมเครือข่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ

จังหวัด (ปสกช.) 

เดือนสิงหาคม 2562 

สรุปรายงานผลโครงการ เดือนกันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  335,880  บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
สูงขึ้น ร้อยละ 3 

1) การนิเทศติดตามการจัด 
การเรียนการสอน 
2) สอบถามความต้องการ 
3) ประเมินความพึงพอใจ 
4) ผลการทดสอบ O-NET 

1) แบบนิเทศติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2) แบบสอบถาม 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ 
4) ข้อสอบ O-NET ปี2561 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 การบูรณาการด้านการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  พัฒนาเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี   
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรพิมล ภุมรินทร์ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดบริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน นักศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน แลแประชาชนทั่วไป ด้วยการส่งเสริม
และสนับสนุนผู้ที่เข้ามาใช้บริการให้เกิดเจตคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้เกิดจิตส านึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยการให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้              
แก่กลุ่มเป้าหมาย 4 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการศึกษา และบริการวิชาการ                         
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษากาญจนบุรี เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ทั้งใน และนอกระบบโรงเรียน และ
ประชาชนทั่วไป ที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย       
ความสนุกสนาน จากนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์เคลื่อนที่ นิทรรศการ เคลื่อนที่ เรื่อง โลกร้อน 
นิทรรศการพลังงาน ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การทดลองทางวิทยาศาสตร์  กิจรรมสิ่ งประดิษฐ์                 
ทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา 
ทั้งในและนอกระบบรงเรียน ในเขตพ้ืนที่บริการ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และ
นครปฐม ได้มีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรในโรงเรียน 
และสถาบันการศึกษาทั่วไป และเป็นโอกาสอันดีจะประชาสัมพันธ์ภารกิจ และการให้บริการในรูปแบบต่าง  ๆ
ไปสู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ ให้สามารถมีพลัง      
ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี และจังหวัด
กาญจนบุรี จัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่และโครงการคลินิกมหาดไทย เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายออกสู่ชุมชน     
ท าให้ผู้รับบริการให้ความส าคัญ สนใจในการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

2. วัตถุประสงค์    
2.1 เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่หลากหลาย 
2.2 เพ่ือส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาตาม

หลักสูตรในโรงเรียน และสถาบันการศึกษาท่ัวไป 
2.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ              

การศึกษากาญจนบุรี 
3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ  

นักเรียน นักศึกษาในระบบ และนอกระบบโรงเรียน ประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ 
จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม จ านวน 84,100 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าไปใช้ใน   

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 2 เมษายน 2562 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์แก่ผู้สูงอายุ 11 เมษายน 2562 
กิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียร์ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 
กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษากาญจนบุรี 

6-7 กุมภาพันธ์ 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  240,000  บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายที่ก าหนด 
จ านวน 84,100 คน 

การลงทะเบียน 
 

แบบลงทะเบียน 

2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

การส ารวจความคิดเห็น 
การสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

3) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ การส ารวจความคิดเห็น 
 การสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          ผู้รับบริการเกิดทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที ่3   พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมพิศ ไชยกิจ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน   มกราคม 2562 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
          วิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมโลกในปัจจุบันและในอนาคต 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า วิทยาศาสตร์มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา 
โทรคมนาคม การแพทย์  สาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจ าวันล้วนเป็นผลมา
จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพ่ือที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจในโลก
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นและน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ การสร้างสังคมแห่ง   
การเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ (Science Society) นั้น ควรเริ่มสร้างจาก การให้การศึกษาแก่ประชาชนที่เป็น
หน่วยย่อยของสังคม ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์สังคมและการพัฒนาประเทศ  โดยเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ ความเข้าใจและใช้ศักยภาพของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันและส่งเสริมสนับสนุน ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี เป็นสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้บริการกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลากหลายรูปแบบ เช่น ฐานการเรียนรู้ ค่ายวิทยาศาสตร์  การอบรมบุคลากร
ผู้สอนวิทยาศาสตร์ การบริการทางวิชาการผ่านสื่อประเภทต่างๆ  การประกวดแข่งขัน การจัดแสดงนิทรรศการ
ภายในอาคาร ภายนอกอาคาร และนิทรรศการเคลื่อนที่ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม อย่างกว้างขวาง มีความสนใจและติดตามวิทยาการใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์           
มีจิตวิทยาศาสตร์หรือมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในชีวิตประจ าวัน จึงจัดโครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

2. วัตถุประสงค์    
2.1 เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม    

ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไป 
2.2 เพ่ือส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก กล้าคิด กล้าท าในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 

และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ 

3. เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  

     นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ นอกระบบโรงเรียน และ 
ประชาชนทั่วไป ในเขต พื้นที่บริการได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 9,440 คน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
     นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์เพื่อ 

น าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1 กิจกรรมสร้างเยาวชน เยาวชนสร้างชาติ 12 มกราคม 2562 
2 กิจกรรมคืนความสุขให้เธอ...เยาวชนภาคฤดูร้อน 22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 
3 กิจกรรมสนุกวิทย์ Kids ยามเย็น 22 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2562 
4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ มีนาคม – มิถุนายน 2562 
5 กิจกรรมสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ สิงหาคม 2562  

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 570,000  บาท  (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

การลงทะเบียน 
 

แบบลงทะเบียน 

2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

การส ารวจความคิดเห็น 
การสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 

3) ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

การส ารวจความคิดเห็น 
การสัมภาษณ์ 

แบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 เด็ก เยาวชน ได้กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก สามารถพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา สร้างความปฏิสัมพันธ์ เกิดความรักความสามัคคีอันดี ระหว่างเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง  
 7.2 ผู้รับบริการเกิดทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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งาน/โครงการ      เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคัน  
    และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม     
ยุทธศาสตร์ที ่  3          พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ นางสุธินันท์  พูลสมบัติ นางอรศิมา  ศรีส าราญ  
                               นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ และนางออมทรัพย์  พุ่มเล็ก  
ลักษณะโครงการ          ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน     มกราคม – สิงหาคม 2562    

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 10 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่
สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลดังกล่าวจึงต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึ งถึง
ความจ าเป็นและศักยภาพของบุคคล ซึ่งเป็นหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่จะต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กทุกคนได้เข้ารับการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายจัด
การศึกษา 3 รูปแบบโรงเรียนทางเลือก คือ ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
            เพ่ือเป็นการสนองนโยบายดังกล่าวและส่งเสริมให้เด็กมีโอกาส มีทางเลือกทางการศึกษา               
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดโครงการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส         
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือเป็นทางเลือกส าหรับเด็กออกกลางคัน  และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสทุกประเภท โดยการพัฒนาระบบการเข้าถึงเด็กตกหล่น       
การพัฒนาการเรียนรู้ ด้านวิชาชีพและการพ่ึงพาตนเอง รวมทั้งการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นบุคคลที่
สมบูรณ์     

2. วัตถุประสงค์    

 

   2.1 เพ่ือให้มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในจังหวัด สนับสนุนการบูรณาการ 
แก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           2.2 เพ่ือให้เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษา        
ในรูปแบบที่เหมาะสม 
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3. เป้าหมาย 

   

 3.1 เชิงปริมาณ 

               ประชากรวัยเรียน (อายุ 3-18 ปี) ในจังหวัดกาญจนบุรีทุกคน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ในรูปแบบที่เหมาะสม 

 

           3.2 เชิงคุณภาพ 

                   1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น 
                2) เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ในรูปแบบ  
ที่เหมาะสม 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) แต่งตั้งกรรมการ/คณะท างานการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง

การศึกษาของเด็ก ด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ      

เด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม ระดับจังหวัด 

กุมภาพันธ์ 2562 

2) ประชุมชี้แจงการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจัดเก็บข้อมูล         

เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น และ

ประชากรวัยเรียน ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 

กุมภาพันธ์ 2562 

3) ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามโปรแกรมส าเร็จรูปจัดเก็บ   

ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น 

กุมภาพันธ์ 2562 

4) การส ารวจหรือสอบทานข้อมูลตามโปรแกรมส าเร็จรูป

จัดเก็บข้อมูลกลาง เพ่ือหาสาเหตุและปัญหา เด็กด้อยโอกาส 

เด็กออกกลางคัน เด็กตกหล่น และประชากรวัยเรียน 

มีนาคม 2562 

5) เสนอ (ร่าง) รูปแบบ/แนวทางการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส    
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น เข้าสู่ระบบการศึกษา     
ให้คณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัด อกศจ. และ กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เมษายน 2562 

6) ประชุมชี้แจงการน ารูปแบบ/แนวทางการช่วยเหลือ           
เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น  เข้าสู่
ระบบการศึกษา ไปใช้ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 

พฤษภาคม 2562 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

7) การด าเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กออก
กลางคัน และเด็กตกหล่น ตามรูปแบบ/แนวทางที่ก าหนด
ติดตามผลการด าเนินงานการเพ่ิม โอกาสการเข้าถึง
การศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ 
เด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม (รายไตรมาส) 

มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 

8) สรุปผลการด าเนินงานการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น     
ในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัด 

สิงหาคม 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  240,000  บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) ระดับความส าเร็จในการจัดเก็บและ
บันทึก ข้อมูลกลางของเด็กด้อยโอกาส 
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น และ
ประชากรวัยเรียนในจังหวัด (ระดับ 5) 
2) ร้อยละ 80 ของเด็กด้อยโอกาส         
เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นที่ได้รับ
การช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

ส ารวจจัดเก็บข้อมูล 
สัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ สรุปผล  
ท าสถิติเปรียบเทียบ   
 

แบบส ารวจข้อมูล 
แบบติดตาม 
โปรแกรมส าเร็จรูป 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

          7.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น 
สนับสนุนการบูรณาการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา และเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที ่
           7.2 เด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น ได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบ    
ที่เหมาะสม 
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งาน/โครงการ  พัฒนาหลักสูตรให้หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
   ผู้เรียน และตลาดแรงงาน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมาลินี  นวนอนันต์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ก าหนดให้ด าเนินงานฝึกอบรมวิชาชีพเกษตร หลักสูตร

ระยะสั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการฝึกอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งนี้เพ่ือรองรับการว่างงานของประชาชนที่ถูกเลิกจ้างจากสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ      
จากอุทกภัย ผู้ที่ศึกษาจบแล้วไม่มีงานท า หรือผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ โดยคาดหวังเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนผู้ว่างงานให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ น าไปสู่ทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน ใช้ความเป็นเลิศของสถานศึกษาอาชีวศึกษา    
เป็นฐานของการพัฒนาอาชีพ ซึ่งผลที่ตามมาจะเป็นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาและเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการร่วมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใช้องค์ความรู้ของแต่ละแผนกวิชา ทั้งนี้เพ่ือแก้ไขความยากจนของประชาชนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
2.2 เพ่ือสนองนโยบายของส านักงานมาตรฐานสถานศึกษา 

     2.3 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
     2.4 เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะความช านาญในการประกอบธุรกิจตามรายอาชีพ 

2.5 เพ่ือฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนที่ไม่มีงานท า ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า และประชาชนที่มี 
แนวทางการประกอบอาชีพใหม่ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
          ประชาชนที่มีเป้าหมายการพัฒนาอาชีพ จ านวน 300 คน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ัน 
  2) ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการด าเนินธุรกิจ 
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1 เสนอเพ่ือขออนุมัติโครงการ 1 – 15 ตุลาคม 2561 
2 ประสานแต่งตั้งคระกรรมการด าเนินงาน        15 – 31 ตุลาคม 2561 
3 ประชุมชี้แจงร่วมวางแผนด าเนินงาน 15 - 31 ตุลาคม 2561 
4 ประชาสัมพันธ์บุคคลเป้าหมาย 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 
5 ด าเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2562 
6 สรุปผลการด าเนินงาน 1 - 15 กนัยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1. ประชาชนที่มีเป้าหมายการพัฒนาอาชีพ  แบบบันทึก แบบบันทึก 
2. ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการประกอบ 
อาชีพเพ่ิมข้ึน 
3.  ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการด าเนิน 
ธุรกิจ 

ตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     7.1 แผนกวิชามีศักยภาพในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
     7.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพที่มั่นคง 
     7.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีรายได้เพ่ิมจากการน าอาชีพที่ฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ 
     7.4 สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
     7.5 สนองนโยบายของส านักงานมาตรฐานสถานศึกษา 
     7.6 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และโครงการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
     7.7 สร้างความร่วมมือและสัมพันธ์อันดีระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 

กับหน่วยงานเป้าหมาย 
     7.8 ครู นักศึกษา แผนกวิชาต่างๆ มีความสุข มีความภาคภูมิใจที่ได้ท าประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

มีอาชีพเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว 



233 
 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ    ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  
ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปุณยนุช  ทองศรี ,นางพิมพาภัทร์  มาท้วม และนายวินัย  ธรรมเกื้อกูล 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินงาน     มกราคม ๒๕๖๒ – กันยายน 2562 

…………………….………..……. 

1. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม เป้าหมาย และ
พร้อมที่จะด าเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545     (ฉบับที่ 
3) แก้ไขเพ่ิมเติม 2553 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  มาตรา 10 บัญญัติว่า การจัดการศึกษาต้องจัด
ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่ง  ไม่
สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถ
พิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น  โรงเรียนทุกแห่งจึงต้องรับบุคคล
ดังกล่าวเข้าเรียนร่วมและจัดการศึกษาให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรวมเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวมส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษขึ้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ให้ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือทาง
การศึกษา ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การคัดกรองนักเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการเรียนรวม รวมทั้งการ
จัดหา จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือแบบเรียน เพ่ือให้นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิ เศษได้รับพัฒนา
ความสามารถเต็มตามศักยภาพและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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2. วัตถุประสงค์    
 2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน การคัดกรอง
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการจัดท า
สื่อที่เหมาะสมกับความบกพร่องของนักเรียนแต่ละประเภท 

2.2 เพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานของนักเรียนตามลักษณะของการจัดการศึกษาเรียนรวม 
2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเรียนรวมได้ตามมาตรฐานการเรียนรวมที่กระทรวง ศึกษาธิการก าหนด 

3. เป้าหมาย   
 3.1 เชิงปริมาณ 

   1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคน ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ  
   2) ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการเรียนรวม มีความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้ มีการคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบ และ      
มีแนวทางในการพัฒนาสื่อ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างมีคุณภาพและเหมาะสม 
   3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ได้รับการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานของนักเรียนตาม
ลักษณะของการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ           
มีคุณภาพ 
    2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดเรียนรวม ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถทักษะที่จ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างเหมาะสม สามารถ
ปฏิบัติภาระงานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามสภาพความส าเร็จและตามมาตรฐานเรียนรวมที่ก าหนด 
    3) โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ได้รับการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานของนักเรียนตามลักษณะของการ
จัดการศึกษาเรียนรวม รวมทั้งการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในอ าเภอ 
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4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลา 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

สร้างความเข้มแข็งการจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม จ านวน 4 
โรงเรียน เพื่อให้ด าเนินการจัดซื้อ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
การเรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ 
   1.1 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  
   1.2 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร  
   1.3 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย  
   1.4 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 
2) สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

มกราคม-พฤษภาคม 
2562 

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนจัดการ
เรียนรวม โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) ประชุมวางแผนการด าเนินงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
2) ออกแบบและจัดท าหลักสูตรการประชุมฯ 
3) ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการเรียนใน
โรงเรียนจัดการเรียนรวมโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) แต่ละอ าเภอ 4 อ าเภอ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนา 
4) จัดจ้างท าเอกสารและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
5) สรุปผลการประชุมและรายงานผล 

กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
 2562 

การประชุมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มี
ต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาแต่ละประเภท 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) ประชุมวางแผนคณะศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ประสานวิทยากร/สถานที่ 
3) ออกแบบและจัดท าหลักสูตรการประชุมฯ 
4) ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ส าหรับ
นักเรียนที่มีต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาแต่ละประเภท 
5) จัดจ้างเอกสารการอบรมฯ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
6) สรุป รวบรวมและรายงานผลการอบรม 
 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2562 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรวมตามมาตรฐานการเรียนรวม  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) ประชุมวางแผนคณะศึกษานิเทศก์/คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและศูนย์
การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานนิเทศ ติดตามฯ 
3) วางแผนการนิเทศ/ปฏิทินการนิเทศ/ออกแบบเครื่องมือนิเทศ 
4) ด าเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรวมตามมาตรฐานการเรียนร่วม
ในโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม และโรงเรียนจัดการเรียนรวม 
5) จัดท าเอกสารการนิเทศ/เครื่องมือนิเทศและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
6) สรุป รวบรวมและรายงานผลการนิเทศฯ 

กรกฎาคม - กันยายน 
2562 

 

5. งบประมาณ     รวมทั้งสิ้น 259,000  บาท  (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ผลผลิต (Output)     
1. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การวัดผลและ
ประเมินผลตามแผน IEP และ IIP 

- การประเมินแผน IEP  
และ IIP 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมินแผน IEP 
และ IIP 
- แบบสัมภาษณ์ 

2. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
จัดการเรียนรวมตามมาตรฐานเรียนรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การคัดกรองนักเรียน  
- การใช้สื่อ/นวัตกรรมที่เหมาะสม
กับประเภทความบกพร่อง 

- แบบคัดกรองนักเรียน 
- แบบประเมินแผน IEP 
และ IIP 

3. ครูผู้สอนสามารถขอสิ่งอ านวยความสะดวก
สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา (คูปอง 2,000 บาท) 

- การประเมินแผน IEP  
และ IIP 
 

- แบบประเมินแผน IEP 
และ IIP 
 

ผลลัพธ์ (Outcomes)     
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียน 
ร่วมอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 

- การประเมินพัฒนาการนักเรียน - แบบประเมินพัฒนาการ
นักเรียน 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
มีการคัดกรอง การวินิจฉัย การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล IEP ,  IIIP 

- การประมินแบบคัดกรอง 9 
ประเภท 

- แบบคัดกรองของกระทรวง 9 
ประเภท 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ผลลัพธ์ (Outcomes)     
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียน 
ร่วมอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 

- การประเมินพัฒนาการนักเรียน - แบบประเมินพัฒนาการ
นักเรียน 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
มีการคัดกรอง การวินิจฉัย การจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล IEP, IIIP 

- การประมินแบบคัดกรอง 9 
ประเภท 

- แบบคัดกรองของกระทรวง 9 
ประเภท 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัดผลและประเมินผลการจัดการ

เรียนรวม การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
เหมาะสมกับความบกพร่องของนักเรียนแต่ละประเภท 

7.2 โรงเรียนต้นแบบเรียนรวมมีการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการเรียนรวมในเครือข่ายอ าเภออย่าง
เป็นระบบ 

7.3 สถานศึกษาจัดการศึกษาเรียนรวมมีการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรวมที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 
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งาน/โครงการ  ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการตามบ้านและค้นหาเด็กพิการรายใหม่     
ยุทธศาสตร์ที ่  3  พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพลกฤษณ์  บัวประเสริฐ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2561  –  มีนาคม พ.ศ. 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
         เด็กพิการที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หากได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายด้วยวิธีการ
กระตุ้นพัฒนาการและวิธีการกายภาพบ าบัดอย่างต่อเนื่อง ด้วยบุคคลในครอบครัวตามแผนการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ และค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และสามารถที่จะลดสภาพความพิการในน้อยลงและมีประสิทธิภาพ
ทางร่างกาย ที่ดีขึ้นได้ จนสามารถช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน เช่นการรับประทานอาหาร การ
ขับถ่าย การช าระล้าง และการท าความสะอาดร่างกาย การสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายต่างๆ และหากได้รับ
การฟ้ืนฟูพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เด็กพิการเหล่านั่นก็จะสามารถที่จะส่งเสริมทางด้าน
การศึกษา การอาชีพและอ่ืนๆ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งจะท าให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมโดยเปนนภาระต่อ
ผู้อื่นน้อยลงเมื่อเติบโตเปนนผู้ใหญ่ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ.2550 – 2554 มีวัตถุประสงค์
ที่ส าคัญคือ ให้คนพิการได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และพัฒนาศักยภาพแบบบูรณการณ์ ทั้งด้านการแพทย์ 
การศึกษา สังคมและการประกอบอาชีพอย่างทั่วถึง มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเปนนของแต่ละ
บุคคล บุคคลในครอบครัวของคนพิการมีความส าคัญ และจ าเปนนมากในการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กพิการ 
และต้องมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการมีความเชื่อว่า เด็กพิการมีศักยภาพในตนเอง สามารถที่จะฟ้ืนฟูพัฒนาให้ดีขึ้น
ได ้ความตั้งใจเอาใจใส่ ความเอ้ืออาทรห่วงใยของคนในครอบครัวและการมีเครื่องอุปกรณ์ ในการบ าบัดฟ้ืนฟูจะ
ช่วยให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
กาญจนบุรี จึงได้จัดท าโครงการฟ้ืนฟูศักยภาพเด็กพิการตามบ้าน เพ่ือให้เด็กพิการรุนแรงที่มีอยู่ตามบ้านได้รับ
บริการทั่วถึงไม่มีเด็กตกหล่นตามบ้าน และเด็กพิการได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

2. วัตถุประสงค์    

           2.1 เพ่ือค้นหาเด็กพิการในพ้ืนที่ให้คลอบคลุมทั้ง 13 อ าเภอ 
           2.2 เพ่ือให้เด็กพิการได้รับการพัฒนา และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
           2.3  เพื่อนิเทศติดตามพัฒนาการของเด็กตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
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3. เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

                  เป้าหมายเชิงปริมาณจ านวน 70 ครอบครัว รวมทั้งผู้ปกครองและเด็กพิการรายใหม่ จ านวน 13 
อ าเภอ 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

            1) เกิดความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆในชุมชนรวมถึง
สถานศึกษา ในการส ารวจข้อมูลเด็กพิการก่อนวัยเรียน 

          2) มีฐานข้อมูลเด็กพิการ ก่อนวัยเรียนและวัยเรียน สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาเด็ก
ต่อไป 

          3) ครอบครัวและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกันจัดการศึกษาให้เด็กพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามศักยภาพของเด็กพิการ 

          4) เด็กพิการรุนแรงที่ไม่สามารถเข้าในโรงเรียนได้รับการพัฒนา ให้มีทักษะในการด ารงชีวิตมี
พัฒนาที่ดีขึ้นตามศักยภาพ 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1) จัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

มกราคม 2562 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
1) ด าเนินการออกติดตามค้นหาเด็กพิการนิเทศตามโครงการ 
2) นิเทศติดตาม (น้ ามันเชื้อเพลิงและที่พัก)         
3) กิจกรรมการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4) กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด ารงชีวิต
ส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

มกราคม 2562 – มีนาคม 

2562 

ขั้นตรวจสอบ (Check)  
1) ร้อยละ 80 ของเด็กพิการรายใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับ 
การส ารวจข้อมูล 

มีนาคม 2562 

2) ร้อยละ100 ของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับความรู้เพ่ิมตามจากการอบรมให้ความรู้ 

มีนาคม 2562 

 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน  206,400  บาท (สองแสนหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)    
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) ร้อยละ 80 ของเด็กพิการรายใหม่ใน
จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการส ารวจข้อมูล 

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ แบบประเมิน 

2) ร้อยละ100 ของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก
พิการ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้เพิ่มตาม
จากการอบรมให้ความรู้ 

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ แบบประเมิน 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           เด็กพิการรายใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการส ารวจข้อมูลและผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิการ 
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้เพ่ิมตามจากการอบรมให้ความรู้ 
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งาน/โครงการ   ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู        
ยุทธศาสตร์ที ่  3  พัฒนาศักยภาพผูเรียนและสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายพลกฤษณ์  บัวประเสริฐ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2561  –  มีนาคม พ.ศ. 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
         ประชากรในประเทศ ไม่ว่าชาติไหนคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าประชากรในประเทศไม่มี “คนพิการ” เพราะ
คนพิการถือเป็นบุคคลในชาติที่รัฐ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องดูแลให้ความช่วยเหลือดูแลเช่นเดียวกับคนใน
ชาติทุกคน ไม่ว่าจะด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านอาชีพ ด้านการแพทย์/สุขภาพ พัฒนาทักษะการด ารงชีวิต 
และด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้คนพิการมีคุณภาพที่ดีขึ้นและจากภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี ได้ให้ แนวนโยบายใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรหลัก และหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไว้ 10 
ข้อ และข้อที่ 8 ลดความเหลื่อยมล้ า จัดการศึกษาทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพอีกทั้ง กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2575 ซึ่งจะด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “สร้างระบบการศึกษา
ที่รองรับการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต และความท้าทายที่เป็นพลวัต ของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยใน           
การด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และจากเป้าประสงค์ดังกล่าว จึงท าให้เกิด
กลไกเชิงระบบ และวิธีปฏิบัติที่ขจัดปัญหาและอุปสรรค์ในการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการเข้าถึงบริการทางการศึกษาส าหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
เพ่ือรองรับนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบกับนโยบายปฏิรูป
การศึกษาส าหรับคนพิการในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561)ด้วยนั้น ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตั้งแต่
ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ได้ด าเนินการโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู เพ่ือพัฒนาพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลคนพิการให้มีเจตคติ องค์ความรู้ และทักษะที่จะพัฒนาศักยภาพคนพิการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของคนพิการทุกประเภท และทุกระดับ ดังนั้น เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ            
การให้บริการคนพิการทุกด้าน ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ดีขึ้น   
 จากพระราชบัญญัติกรจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2561 ดังกล่าว มุ่งเป้าหมายให้ทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และให้บริการกับคนพิการ ดังนั้นครอบครัวและ
ชุมชน จึงถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ และมีความส าคัญในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ โดยจะต้อง
ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ในการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่อง การให้ค าปรึกษาในการเลี้ยงดูสามารถ
แนะแนวให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงดู และแนวทางในการศึกษาให้กับเด็กพิการ จึงควรสนับสนุนส่งเสริมและ
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พัฒนาองค์ความรู้ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครอบครัว ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิด
การพัฒนาอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเด็กพิการที่ไม่สามารถเข้าสู้ระบบโรงเรียนได้ 

2. วัตถุประสงค์    
2.1 เพ่ือให้เด็กพิการก่อนวัยเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
2.2  เพ่ือให้ครูในศูนย์การศึกษาพิเศษ พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลพัฒนาช่วยเหลือเด็กพิการ

ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ล่ะบุคคล 
2.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายระหว่างกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชนใน    

การให้ความช่วยเหลือร่วมพัฒนา และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือข่ายและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
  1) เด็กพิการที่รับบริการที่บ้าน จ านวน 87 คน 
  2) ครอบครัวเด็กพิการ จ านวน 87 คน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

1) เกิดความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆในชุมชน 
2) ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันจัดการศึกษาให้กับคนพิการได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ และตรงตามศักยภาพของเด็กพิการ 
3) เด็กพิการที่ไม่สามารถเข้าโรงเรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการด ารงชีวิต มี 

พัฒนาการที่ดีข้ึนตามศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4) บุคลากรในศูนย์การศึกษาพิเศษฯ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างถูกต้องตามความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1) จัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการเพื่อขอรับการพิจารณา 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

พฤษภาคม 2562 

ขั้นด าเนินการ (Do) 
1) สนับสนุนวัสดุเพื่อจัดท าอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อม คนละ 500 
บาท 
2) ค่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับ บริการที่บ้าน และชุมชน เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) จ านวน 1 วัน คนละ 350 บาท 

พฤษภาคม – กันยายน 
2562 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 
1) ร้อยละ 90 ของเด็กพิการที่ได้รับบริการที่บ้าน ได้รับการพัฒนา และ
เตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับการศึกษาตามศักยภาพเป็นรายบุคคลได้
อย่างมีคุณภาพ 
2) ร้อยละ 90 ของครอบครัวเด็กพิการ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
ช่วยดูแลบุตรหลานตามความต้องการจ าเป็นพิเศษได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ และเหมาะสม 

 
 
 

สิงหาคม 2562 

ขั้นปรับปรุง (Action) 
ประชุมสรุปผลและวางแผนการพัฒนาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 

 
กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  73,950  บาท  (เจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) ร้อยละ 90 ของเด็กพิการที่ได้รับบริการที่
บ้าน ได้รับการพัฒนา และเตรียมความพร้อม 
เพ่ือเข้ารับการศึกษาตามศักยภาพเป็น
รายบุคคลได้อย่างมีคุณภาพ 

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ แบบประเมิน 

2) ร้อยละ 90 ของครอบครัวเด็กพิการ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในการช่วยดูแลบุตรหลาน
ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และเหมาะสม 

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ แบบประเมิน 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           เด็กพิการรายใหม่ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการส ารวจข้อมูลและผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กพิการ 
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้เพ่ิมตามจากการอบรมให้ความรู้ 
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งาน/โครงการ  สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(ค่าจัดการเรียนการสอน)   

ยุทธศาสตร์ที ่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กศน.อ าเภอ 13 อ าเภอ 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

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

1. หลักการและเหตุผล 
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ก าหนดว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและมาตรา 80 ได้ก าหนด
เป็นนโยบายด้านการศึกษาว่า ต้องด าเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการศึกษาในทุกระดับและ
ทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ 
กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ  ซึ่งกฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ ก าหนดให้มีการส่งเสริม
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 15 ก าหนดนิยามการศึกษานอกระบบเป็น
การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย  รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา ของการศึกษา 
การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตร จะต้องมี      
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  จึงเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์จากการทางานและการประกอบอาชีพ โดยก าหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้   
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรม 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้  สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถจัดการกับองค์ความรู้ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น         
และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว อยู่ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สร้างภูมิคุ้มกันตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งค านึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน 
และสอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี           
และการสื่อสารในส่วนของการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาส พลาดโอกาส และขาดโอกาสทางการศึกษา    
จากในระบบโรงเรียน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเสมอภาคกันทาง



245 
 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

การศึกษา โดยมีการจัดการศึกษาทั้งวิชาสามัญ วิชาอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนได้เลือก
เรียนตามความต้องการ โดยมีครู กศน. เป็นก าลังส าคัญ ในงานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็น
กาลังส าคัญ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เนื่องจากมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และสภาพแวดล้อม 
ตลอดจนพัฒนาครู กศน. ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์    
  2.1 เพ่ือจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ และยกระดับการศึกษา
ให้กับประชากรวัยแรงงานที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษากลุ่มต่าง ๆ 

2.2 เพ่ือจัดการเรียนการสอนผู้เรียนและปรับพ้ืนฐานการศึกษาของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสร้างโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความต้องการตามศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงประมาณ  
  ประชากรวัยแรงงานผู้ไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับการยกระดับการศึกษาให้จบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน อันส่งผลไปยังการพัฒนาประเทศต่อไป นักศึกษา 
กศน. ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 13,648 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  ประชากรวัยแรงงานผู้ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับการยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
อันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและมีทักษะชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื่องตลอด
ชีวิตและน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมต่อไป 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562 
ศึกษาคู่มือแนวทางการด าเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ตุลาคม 2561  

ครู กศน. ทุกคน จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน ตารางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 

ตุลาคม 2561 

ครู กศน. ทุกคน ร่วมกันจัดท าแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ทั้ง 3 ระดับ 

ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผน และจัดกิจกรรมโครงการ
สอนเสริม 

พฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
ด าเนินการก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ธันวาคม 2561 - สิงหาคม 2562 
การสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอก
ระบบ 

มีนาคม 2562 และกันยายน 2562 

5. งบประมาณ    รวมทั้งสิ้น จ านวน  15,839,780  บาท (สิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย 
                       แปดสิบบาทถ้วน)    

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ร้อยละ 75 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการได้รับบริการการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
ครอบคลุม และเป็นธรรม 

ผู้ลงทะเบียนเรียนจบ
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 75 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           ประชากรวัยแรงงานผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับ
การศึกษาอันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ        
และต่อเนื่องตลอดชีวิต และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมต่อไป 
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งาน/โครงการ    สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)   

ยุทธศาสตร์ที ่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กศน.อ าเภอ 13 อ าเภอ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

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

1. หลักการและเหตุผล 
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 ก าหนดว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและมาตรา 80 ได้ก าหนด
เป็นนโยบายด้านการศึกษาว่า ต้องด าเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การจัดการศึกษาในทุกระดับและ
ทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ 
กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งกฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ ก าหนดให้มีการส่งเสริม
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งช าติ     
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 15 ก าหนดนิยามการศึกษานอกระบบเป็น
การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา ของการศึกษา 
การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนส าคัญของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้ อหาและหลักสูตรจะต้องมี         
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของบุคคลที่อยู่นอกโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์จากการทางานและการประกอบอาชีพ โดยก าหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้   
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มเป้าหมายด้านจิตใจ ให้มีคุณธรรม 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถจัดการกับองค์ความรู้ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัว อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  สร้างภูมิคุ้มกันตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งค านึงถึงธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ อยู่นอกระบบโรงเรียน 
และสอดคล้องกับสภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ     
การสื่อสารในส่วนของการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  
          ส านักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี จึงเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม   
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สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ         
ความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย รวมทั้งสร้างโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ ศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียนการปรับพ้ืนฐานการเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาบังคับ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้ เรียนเป็นหลักและให้ผู้ เรียนได้รับ
กระบวนการเรียนรู้ที่ถูกวิธีและเหมาะสมกับระดับช่วงชั้น โดยมีวัตถุประสงค์ในเนื้อหาของการปรับพ้ืนฐาน
ได้แก่ วิชาหลักที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยา ศาสตร์  และ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งต้องการปรับระดับความรู้ของนักศึกษาให้มีระดับความรู้ที่เท่ากัน ทั้งนี้ เพ่ือน าความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้ในการเรียนและในชีวิตประจ าวันได้ ส านักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาขึ้น  

2. วัตถุประสงค์    
  2.1 เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและปรับพ้ืนฐานการศึกษาของผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรม       
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งสร้างโอกาสในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความต้องการตามศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดความรู้ ความสามารถของ
ตนเองในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปรมิาณ 
   นักศึกษา กศน. ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 13,648  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  นักศึกษา กศน. ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการพัฒนาคุณภาพ โดยการปรับพ้ืนฐานการจัด       
การเรียนรู้  ขั้นพ้ืนฐาน มีความกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนการสอน ได้รับประสบการณ์จากการปรับ-
พ้ืนฐาน การเรียนรู้มีทักษะชีวิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ได้
เท่าเทียมกัน และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมต่อไป 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

เขียนและเสนอโครงการ พฤศจิกายน 2561 และ เมษายน 2562 

ด าเนินกิจกรรม /แผนงาน/โครงการ พฤศจิกายน 2561 และ เมษายน 2562 

วัดและประเมินผล พฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562 

สรุปประเมินผลโครงการ มีนาคม 2562 และ สิงหาคม 2562 
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5. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น จ านวน  3,952,180  บาท  (สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิ 
                      บาทถ้วน)    

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ร้อยละ 70 ของจ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

แบบสอบถาม 

แบบประเมินความรู้ความรู้ใจ 

แบบสอบถาม 

แบบประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

         ประชากรวัยแรงงานผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดับ
การศึกษาอันส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาตนเองได้อย่า งเต็มศักยภาพและ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมต่อไป 
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งาน/โครงการ      TFE (Teams For Education) 
ยุทธศาสตร์ที ่  3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวราภรณ์  เนาวราช  นางพิชญาภัค อารีรอบ และนายชาลี ส ารองทรัพย์   
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษามีบทบาทส าคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญา  บุคลิกภาพและช่วยให้
เยาวชนมีความส าเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศ     
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ต้องจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียน  ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง (ขวัญใจ โพธิ์ทองนาค, 2547, หน้า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
องค์ประกอบอย่างหนึ่ ง  ที่บ่ งบอกถึงคุณภาพทางการศึกษาและคุ ณภาพของผู้ เ รียน ซึ่ งนับตั้ งแต่
กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการวัดและประเมินผลทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน  การตัดสินใจได้-ตก และการอนุมัติความส าเร็จการศึกษาเป็น
อ านาจของสถานศึกษาถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของ
กระทรวงศึกษาธิการ แต่ความหลากหลายในบางปฏิบัติเรื่องรูปแบบการเรียนการสอน การใช้อุปกรณ์ 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลได้เกิดข้ึนอย่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งในสถานศึกษาต่าง ๆ ภายในภูมิภาคและ
ต่างภูมิภาค 

 การวัดและประเมินผลนั้นเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ  
เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ      
ในระดับนโยบายของต้นสังกัดระดับต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในระดับชั้นที่เข้าทดสอบข้างต้นจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่จะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่          
กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มี
ปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม  
กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญาเป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษา ในการด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
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 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ให้กับผู้เรียน ได้อย่างมีคุณภาพ จึงได้มีโครงการ “TFE (Teams For Education)” ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์    

            2.1 เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาและที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทาง    
การพัฒนานักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
 2.3 เพ่ือให้สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียน ที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

3. เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

                  1) มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในระดับจังหวัดอย่างน้อย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                   2) มีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนว
ทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์   
คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนในระดับจังหวัดอย่างน้อย 1 แนวทาง  
                   3) นักเรียนทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ         
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น 

           3.2 เชิงคุณภาพ 

                   1) มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับจังหวัดเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  
ในการสร้างคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2) หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอด      
องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน 
       3) สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  
2) คัดเลือกสถานศึกษาน าร่องในการพัฒนารูปแบบ 

เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 

3) การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนา   การจัดการเรียนรู้ใน
ระดับจังหวัด 
4) การวิพากษ์/เสวนารูปแบบ 

เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 

5) สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาท่ีได้รับ การคัดเลือก  เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 

6) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินงานรายไตรมาส 
เดือนเมษายน – กันยายน 2562 

7) จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนว

ทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่ 
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 

8) สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ เดือนกันยายน 2562 

5. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  630,000  บาท (หกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1) มีศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์             
ทางการศึกษาการบูรณาการด้านการเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด     
ในจังหวัด 

รวบรวมและวิเคราะห์ผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน         
(O – Net) จาก สทศ. 
(ปีการศึกษา 2558-2560) 

แบบรายงานการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการทดสอบทางการศึกษา  
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ระดับจังหวัด (ปีการศึกษา  
2558-2560) 

2) จังหวัดมีแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้และการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ/แนวทาง การพัฒนานักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น ในระดับจังหวัด
อย่างน้อย 1 แนวทาง  

การนิเทศติดตาม ผลการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษาน าร่องในการ
พัฒนารูปแบบ 
รูปแบบ/แนวทางการ
พัฒนานักเรียน 

แบบนิเทศติดตามการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาน าร่องในการ
พัฒนารูปแบบ 
รายงานการใช้รูปแบบ/แนวทาง 
การพัฒนานักเรียน 
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 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 
เพ่ิมข้ึน 

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O – Net) ปีการศึกษา 
2561 โดย สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ  
(สทศ.)   

รายงานการวิเคราะห์ผล  
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ขั้นพ้ืนฐาน     
(O – Net) ของ นักเรียน    
ที่คะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ   
ขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชา     
ผ่านเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   การบูรณาการด้านการเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในจังหวัดและภาค ในการพัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่
สังคมคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้     
ตามสมรรถนะของผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
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งาน/โครงการ        Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที ่  3            พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายชาลี ส ารองทรัพย์ นางสาวถวิล หวังกุ่ม นางสาลินี อุดมผล 
                                และนางทัศนวรรณ ศักดิ์กาญจนเดช 
ลักษณะโครงการ    ใหม ่    
ระยะเวลาด าเนินงาน    มกราคม  – กันยายน 2562   

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

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชน ประชาชน มีความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม แ  ละเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้ก าหนดนโยบาย   
และมาตรการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการพัฒนาก าลังคนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ     
แต่ปรากฏว่ายังมีปัญหาบางประการในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์กร 
ด้านระบบบริหารจัดการและด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
เยาวชน และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมนานาประเทศ แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาด้วยการก าหนด
มาตรการและกลไกต่าง ๆ ขึ้น โดยมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ แต่โดยเหตุที่
สภาพปัญหาการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสม  เป็นเวลานาน รัฐบาลจึงได้
มีการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ิมเติมให้ปัญหา
ส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้ 
 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นตามค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ค าสั่งที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 
โดยมีหน้าที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาการศึกษา ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ           
ทิศทางการพัฒนาประเทศและการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 
ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษาระดับจังหวัด 
ก ากับ ดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ และที่ส าคัญ คือ มีหน้าที่ก ากับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล       
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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 เพ่ือให้ภารกิจส าคัญในการก ากับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อ         
การบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการและบริบทของพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดท า
โครงการ “Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา” ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์    
 2.1 เพ่ือพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัด ส าหรับพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

                  1) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล        
การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ อย่างน้อย 1 แนวทาง 
                  2) จังหวัดกาญจนบุรีมี Supervisor Teams ระดับจังหวัด จ านวน 1 ทีม 
                  3) มี Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา   
                  4) มีเอกสารรายงานผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร            
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของ พ้ืนที่ เพ่ือเสนอผู้บริหาร       
ของกระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ จังหวัดละ 100 เล่ม 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  มีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนที่ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

แต่งตั้ง Supervisor Teams ระดับจังหวัด มกราคม 2562 

จัดประชุมปฏิบัติการ  
1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อวางแผนและยกร่าง 
ต้นแบบแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร    
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 20 คนจ านวน 1 วัน 
2) จัดท าต้นแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องเหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ และเทคนิคการ Coaching ตามต้นแบบ
แนวทางท่ีพัฒนาขึ้น จ านวน 40 คน จ านวน 2 วัน 

 

กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

 

กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

 

3) วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ        
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด สภาพปัญหา ความต้องการ
ของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 

มีนาคม 2562 
 

4) ศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการ Coaching น าแนวทางฯ ไปใช้
ปฏิบัติงานจริงกับ   สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยมี 
Supervisor Teams ศธจ. ศธภ. เป็นผู้ให้ค าปรึกษา ส่งเสริม 
สนับสนุน และติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

5) ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 3 วัน จ านวน 40 คน 
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย      
สู่ความส าเร็จของการด าเนินการ นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นท่ีรับผิดชอบที่ส่งผล    
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
     สังเคราะห์ต้นแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     สรุปผลการพัฒนาตามแนวทางการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารการจัดการ ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับจังหวัด 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 

จัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่แนวทางการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

เดือนสิงหาคม – กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน  407,200 บาท  (สี่แสนเจ็ดพันสองร้อยบาท) 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) จังหวัดกาญจนบุรี มีแนวทางและเครือข่าย     
ความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
การบริหารการจัดการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่
รับผิดชอบ ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนที่อย่างน้อย 1 แนวทาง และมี Supervisor 
Teams  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบูรณาการด้าน      
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร   
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นที่  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าร่างแนวทางการ
นิเทศฯ 

แบบการวิเคราะห์     
สภาพปัญหา 
คู่มือนิเทศ ติดตามส าหรับ
จังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 
1 แนวทาง 

2) เขตพ้ืนที่การศึกษา อปท. มีแนวทางการ    
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร       
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพื้นที่รับผิดชอบ     
ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่      
อย่างน้อย 1 แนวทาง 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าคู่มือนิเทศเชิงพื้นที่  

แบบการวิเคราะห์    
สภาพปัญหา 
คู่มือนิเทศ ติดตาม       
เชิงพ้ืนที่ จ านวน           
7 แนวทาง 

3) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการนิเทศ  
ติดตาม และประเมินผลตามแนวทางท่ีพัฒนา   
ขึ้นมีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)        
ในแต่ละวิชา ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50         
ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 

คณะกรรมการCoaching 
Teams ลงพ้ืนที่ในการ
นิเทศติดตามกระบวนการ
นิเทศติดตามด้วยเทคนิค
การโค้ช (Coaching 
Teams) แบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

แบบสอบถาม 
แบบนิเทศ Face to Face 
แบบนิเทศออนไลน์ 

4) ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการ 
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึน  

การทดสอบ แบบทดสอบ             
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีเครือข่ายและแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล    
การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัด ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือน ามาวางแผน
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม 
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งาน/โครงการ  ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   ปีการศึกษา 2561 
ยุทธศาสตร์ที ่  3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันจิรา  คุณฑี  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
             การศึกษาเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ อันจะน าไปสู่
การพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา          
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยก าหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่คลอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส าหรับใช้เป็นกลไกขับเคลื่อน เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ความส าคัญต่อ    
การเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่วัยเริ่มต้น และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษา          
ในปีการศึกษา 2558 ได้ก าหนดนโยบาย “ปีการศึกษา 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”    
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการ          
การประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
และการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน รัฐบาลได้ก าหนดการแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนให้เป็นนโยบาย           
ในระยะเร่งด่วน เน้นปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนและได้ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้ เรียน                
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ต้องอ่านออกเขียนได ้ชั้นประถมศึกษาปีที ่2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่องเขียนคล่อง  
              ในปีการศึกษา 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักทดสอบทาง
การศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการอ่าน            
ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเป็นตัวชี้วัดผลส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่า          
การกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อันจะน าไปสู่การก าหนดนโยบายการศึกษา การน าไปใช้วินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถ                  
ด้านการอ่านของผู้เรียนได้อย่างตรงประเด็น เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 จึงได้จัดท า โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน                  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลส าคัญที่จะสะท้อนคุณภาพ
ผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
          2.2 เพ่ือให้โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เครื่องมือตามหลักสูตรในการประเมินนักเรียน
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และน าผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการ          
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร 

3. เป้าหมาย 
    3.1  เชิงปริมาณ   
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 ทุกคนของโรงเรียนจาก ทุกสังกัด ดังนี้   

สังกัด จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 138 2,276 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    9 1,111 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ    2     16 

รวม 150 3,957 

3.2 เชิงคุณภาพ   
                 1) ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ซึ่งเป็น
ตัวชี้วัดในการด าเนินงานพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
                 2) ผลการประเมิน เป็นสารสนเทศ ที่จะน าไปใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพความสามารถ
ด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเหมาะสม 
                     3) โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามหลักสูตรในการประเมินและน าผล        
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญ           
ในหลักสูตร   
                4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรใน          
การประเมินและน าผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน     
ของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร 
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2561 
1) ตรวจสอบข้อมูลและจัดสนามสอบ 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ 
3) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและสนามสอบ  
4) ด าเนินการจัดสอบ 
5) ตรวจเยี่ยมสนามสอบศูนย์สอบ (ศูนย์สอบ และ สพฐ.) 
6) น าเข้าผลการทดสอบรายบุคคล 
7) ประกาศผลการทดสอบ 
8) สรุป รายงานผล   

ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562 
 
 

  

การประชุมเชิงปฏิบัติการการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
1) วิเคราะห์ผลการสอบจัดกลุ่มคุณภาพจัดท านวัตกรรมแก้ไขข้อบกพร่อง       
ของนักเรียน  
2) จัดท าคลังข้อสอบ 
3) นิเทศติดตามผลการน านวัตกรรมไปใช้ 
4) ตรวจสอบคุณภาพ สรุปรายงานผล 

พฤษภาคม – ตุลาคม 2562 
 
   

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 128,984  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)           

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 
และประเมินผล 

ผลผลิต 
1) ร้อยละ 100 นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกคน 
ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง 

 
ทดสอบ 

 
แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ 
1) ผลการประเมิน เป็นสารสนเทศ ที่จะน าไปใช้วางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพความสามารถด้านการอ่าน (การอ่านออกเสียงและ
อ่านรู้เรื่อง) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเหมาะสม 

 
รายงาน 

 
แบบรายงาน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         7.1 การด าเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โปร่งใส ยุติธรรม มีข้อมูลผลประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการด าเนินงานพัฒนา 
ความสามารถในการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
          7.2 ผลการประเมิน เป็นสารสนเทศ ที่จะน าไปใช้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ ความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเหมาะสม  
          7.3 โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามหลักสูตรในการประเมินและน าผลการประเมิน   
มาใช้ ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร   
          7.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร ในการประเมิน
และน าผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
ให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร   
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งาน/โครงการ     ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   ปีการศึกษา 2561 
ยุทธศาสตร์ที่   3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์  และนางหงษ์หยก  ปลาตะเพียนทอง 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 

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

1 หลักการและเหตุผล  
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุมัติโครงการประเมินคุณภาพผู้ เรียน             
ปีการศึกษา 2561 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยให้ท าการประเมินนักเรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ตามความสมัครใจ) โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประสานงานและจัดระบบการบริหารจัดการสอบให้รัดกุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดท า
ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระบบ NT  ACCES 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่ งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการ
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงจ าเป็นต้องด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ในการทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคะแนนผลการสอบเป็นตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่  7 ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียนผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย เป็นประเด็นติดตาม
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1 
การบริหารงานวิชาการ ประเด็นที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผลและน าผลไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ข้อ 2 พิชิตอ่านเขียน 

 

 

 



263 

 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

2. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
        ประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ทุกสังกัดในศูนย์สอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

สังกัด จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 101 1,950 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 5  162 

รวม 106 2,112 

   3.2 เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินความสามารถในระดับ ดี ขึ้นไป  

4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบระดับศูนย์สอบ (เขตพ้ืนที่)/
ศูนย์ประสานงานการสอบ (กลุ่มโรงเรียน) 

ธันวาคม 2561 

จัดท าข้อมูลนักเรียนในระบบ NT  ACCESS พฤศจิกายน 2561– ธันวาคม 2561 
แต่งตั้งสนามสอบ/คณะกรรมการระดับสนามสอบ      ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 
จัดประชุมชี้แจง หัวหน้าสนามสอบ และกรรมการระดับสนามสอบ มกราคม 2562 
ด าเนินการสอบ และติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ กุมภาพันธ์ 2562 
แจ้งผลการสอบ กุมภาพันธ์ 2562 
ประชุมปฏิบัติการวินิจฉัยผู้เรียนจากผลการประเมินความสามารถ
การอ่าน 

พฤษภาคม 2562 

สรุปและรายงานผลการด าเนินการ พฤษภาคม 2562 

5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  จ านวน 85,700 บาท  (แปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
มีผลการประเมิน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

ทดสอบ แบบทดสอบการอ่านออกเสียง และ
การอ่านรู้เรื่อง จัดสร้างโดย ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่ อง      
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป 
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งาน/โครงการ  บริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน 
   ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 4 ปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
   และปีที ่2 
ยุทธศาสตร์ที ่  3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันจิรา  คุณฑี   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

………………………..………….. 
1. หลักการและเหตุผล      
          ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ด าเนินโครงการบริหารการจัดสอบด้วย        
ข้อ สอบมาตรฐานกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 4 และปีที่
5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 เพ่ือสร้างประสบการณ์ด้านรูปแบบเครื่องมือวัดผลให้ครูผู้สอนศึกษาเป็น
แบบอย่างในการสร้างเครื่องมือวัดผลผลระดับชั้นเรียน และน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพผู้เรียน น าผลการประเมินข้อสอบมาตรฐานกลางไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนร้อยละ 20 
ของคะแนนสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 4 และปีท่ี5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที ่2 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการบริหารการจัดสอบ
ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีที่ 4 และปีที่ 5 ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1    
และปีที ่2 ปีการศึกษา 2561 

2. วัตถุประสงค์    
        2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    
        2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551      
           2.3 เพ่ือให้โรงเรียนน าผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน     
ร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายปี 
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3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
                   นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 4 ปีที่ 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 ปีการศึกษา  
2561 ดังนี้  

สังกัด จ านวนนักเรียน ในแต่ละระดับชั้น 
ป. 2 ป. 4 ป. 5 ม. 1 ม. 2 

สพฐ. 2,534 2,643 2,747 975 945 
ตชด. 17 16 16 - - 
สช. 257 288 279 - 210 
สถ. 398 403 430 271 - 
สกอ. - - - 71 60 

พระพุทธฯ - - - 26 23 
รวม 3,206 3,350 3,472 1,343 1,238 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
         1) เพ่ือให้โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง สอดคล้อง
กับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
                2) โรงเรียนมีข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551      
                  3) โรงเรียนน าผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนร้อยละ 
20 ของคะแนนสอบปลายปี 

4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาด าเนินงาน 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
จัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 
2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 4 ปีที่ 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที ่2 
1) ประสานงานจัดท าแผนการสอบ กับ สพฐ. 
2) จัดเตรียมข้อมูลนักเรียน 
3) จัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบ 
4) ประชุมชี้แจงแนวด าเนินการสอบตามคู่มือด าเนินการสอบ 
5) ด าเนินการสอบและตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
6) บันทึกข้อมูลนักเรียนโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง/รายงานผล 

ตุลาคม 2561 - 
มีนาคม 2562 
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5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน 574,360  บาท  (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)  

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
เชิงปริมาณ 
1) โรงเรียน ร้อยละ 100 มีเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน  
2) โรงเรียน ร้อยละ 100 มีข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
3) โรงเรียน ร้อยละ 100 น าผลการประเมินด้วย
ข้อสอบมาตรฐานกลาง ไปใช้ในการตัดสินผลการเรียน
ร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายปี 

 
รายงานผล 

 

 
แบบรายงานผลการจัดสอบ 

เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนมีเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน     
ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง   
2) โรงเรียนมีข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ        
3) โรงเรียนน าผลการประเมินด้วยข้อสอบมาตรฐาน
กลางไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนร้อยละ 20      
ของคะแนนสอบปลายปี 

 
รายงานผล 

 

 
รายงานผลการประเมิน 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1) วิเคราะห์ผลการสอบจัดกลุ่มคุณภาพจัดท านวัตกรรมแก้ไขข้อบกพร่องของ
นักเรียน  
2) จัดท าคลังข้อสอบจ าแนกตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
3) จัดท าเครื่องมือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
4) นิเทศติดตามผลไปใช้ 
5) ตรวจสอบคุณภาพ สรุปรายงานผล 

พฤษภาคม - สิงหาคม 
2562 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          7.1 การจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที ่2 การด าเนินงานประเมินคุณภาพ 
โปร่งใส ยุติธรรม มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่น่าเชื่อถือ ส าหรับน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา       
          7.2 โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามหลักสูตรในการประเมิน และน าผลการประเมิน
มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ มาตรฐาน ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร  
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งาน/โครงการ     การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปีของสถานศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐาน  
                    ปีการศึกษา 2561  
ยุทธศาสตร์ที ่  3           พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศศิชา  ทรัพย์ล้น นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์  

และนางหงษ์หยก  ปลาตะเพียนทอง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 และ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดใช้ข้อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้น 
ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(กตปน.) ยังมีมติให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใช้ผล     
การประเมินปลายปีจากข้อสอบมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 100 ของสัดส่วนคะแนนระหว่างปี : ปลายปีของสถานศึกษา 
 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงได้จัดท าการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปีของสถานศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐาน ปีการศึกษา  2561 เพ่ือประเมินคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และเพ่ือตอบตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษา ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ข้อ 2 และ 3 และยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 2  

2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 เพ่ือก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2.2 เพ่ือประเมินนักเรียนทุกคน ทุกโรงเรียน ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ-การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
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2.3 เพ่ือให้สถานศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์นักเรียนในระดับชั้น ป.2  ป.4 ป.5 
ม.1 และ ม.2 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) และใช้ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 
   การจัดสอบปลายปีโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน ชั้น ป.2,ป4,ป.5,ม.1,ม.2 ทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัด ใน 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียนปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

ชั้น/ ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 
สังกัด โรงเรียน นักเรียน โรงเรียน นักเรียน โรงเรียน นักเรียน โรงเรียน นักเรียน โรงเรียน นักเรียน 
สพฐ. 100 1,670 100 1,720 100 1,870 27 970 27 880 
สถ. 1 50 1 30 - - - - - - 
รวม 101 1,720 101 1,750 100 1,870 100 970 100 880 

    3.2  เชิงคุณภาพ  
   1) สถานศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์นักเรียนในระดับชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 

และ ม.2 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) และใช้ข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
1) เตรียมความพร้อมการจัดสอบปลายปีด้วยข้อสอบมาตรฐาน พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562 
2) จัดพิมพ์แบบทดสอบ กุมภาพันธ์ 2562 
3) ประชุมชี้แจงการด าเนินการสอบ  มีนาคม 2562 
4) ติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ มีนาคม 2562 
5) ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบเอกสารการจัดสอบ มีนาคม 2562 
6) ประกาศผลสอบ เมษายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 356,440 บาท  (สามแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1) จ านวนโรงเรียน และจ านวน
นักเรียนชั้น ป.2 ป.4-5 และ ม.1-2 ที่
ได้รับการประเมิน 
2) ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล     
ผลการประเมิน 

จัดสอบนักเรียน        
ชั้น ป.2 ป.4-5 และ       
ม.1-2  ทุกคน          
ทุกโรงเรียน 

ข้อสอบมาตรฐาน พัฒนาโดย ส านักทดสอบทาง
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  วิชาภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้แก่ เขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษา  และครูผู้สอนน าผลการประเมินไปใช้พัฒนา     
นักเรียนรายบุคคล และปรับปรุงการเรียนการสอน  
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งาน/โครงการ  ประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

ยุทธศาสตร์ที ่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรรณิภา  หาญรักษ์ นางจันจิรา  คุณฑี  
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแสวงหาความรู้           
อย่างต่อเนื่อง การรับรู้ข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ     
จึงเป็นสิ่งจ าเป็น ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นแต่ผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียวไม่เ พียงพออีกต่อไป
โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องมีทักษะอ่ืนอีกหลายด้าน เช่น ทักษะการสื่อสาร       
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดค านวณ เป็นต้น เพ่ือให้อยู่ในโลกแห่งการแข่งขันได้อย่างปลอดภัยและ    
มีความสุข นอกจากนี้ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 ที่เด็กและเยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ 
(Arithmetic)  และ 4C ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication)      
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการร่วมมือ (Collaboration) 
   การประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินภาพรวม
ของการจัดการศึกษาของประเทศไทยและเป็นภาพสะท้อนคุณภาพของเด็กไทย เพ่ือพัฒนาการปรับปรุง       
การเรียนการสอนของครู ซึ่งถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพสถานศึกษาสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ก าหนด และยังเป็นองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดที่ส าคัญ         
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งความส าคัญของการประกันคุณภาพจะเห็นได้จาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด     
และสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่    
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
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   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินการประเมินความสามารถขั้นพ้ืนฐานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โดยวัดความสามารถพ้ืนฐานส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา(Literacy)           
ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ซึ่งถือเป็นความสามารถพ้ืนฐานเบื้องต้น
ส าคัญที่ใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นและยังสะท้อนไปสู่การยกระดับผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) 
และนานาชาติ (PISA) ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลส าคัญท่ีสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องมีข้อมูล
ผลการเรียนรู้ ไปเตรียมความพร้อมของผู้เรียน และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาของชาติระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะ
ที่แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการด ารงชีวิตในอนาคต 

ในปีการศึกษา 2561 นี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงได้ด าเนินการ
ประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2561 เพ่ือเป็นการวัดความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนและเป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และ
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือประเมินความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านภาษา

(Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability) 
2.2 เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ   
         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 150 โรงเรียน (โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 139 

โรงเรียน  การศึกษาพิเศษจ านวน 1 โรงเรียน  ตชด. จ านวน 2 โรงเรียน และเอกชนจ านวน 8 โรงเรียน) ได้รับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) 
และด้านเหตุผล (Reasoning ability) 

3.2 เชิงคุณภาพ   
         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy)           

และด้านเหตุผล (Reasoning ability) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
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4. วิธีการด าเนินงาน 

 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ (NT) ประถมศึกษาปีที่ 3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) จัดท าแผนการด าเนินงานการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 
2) แจ้งสถานศึกษาน าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access 
3) ศูนย์สอบตรวจสอบข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบของสถานศึกษา และจัดสนามสอบ 
ผ่านระบบ NT Access 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
5) ประชุมชี้แจ้งการบริหารการจัดสอบคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และระดับ
สนามสอบ 
6) ด าเนินการจัดสอบ นักเรียนชั้น ป.3  (วันที่ 6 มีนาคม 2562) 
7) คณะกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

ธันวาคม 2561 - 
มีนาคม 2662 

8) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ 
9) ประชุมชี้แจงการบริหารการจัดสอบคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และระดับ
สนามสอบ 
10) ด าเนินการจัดสอบ นักเรียนชั้น ป.3  (วันที่ 6 มีนาคม 2562) 
 11) คณะกรรมการฯ ระดับศูนย์สอบ นิเทศ ก ากับ ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประมวลผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของนักเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการฯ การตรวจสอบข้อสอบเขียนตอบ 
2) ประสานงานและจัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ และคณะครู 
3) ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และประมวลผลการทดสอบ
ความสามารถระดับชาติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 7 มนีาคม 2562) 
4) สรุปผลคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
5) จัดเรียงแบบทดสอบและผนึกข้อสอบใส่กล่อง เตรียมการจัดส่ง สพฐ.  

 
 
 

มีนาคม 
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5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน 145,272 บาท  (หนึ่งแสนสีหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)             

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
ผลผลิต (Output)   
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
มีความสามารถด้านภาษา 
(Literacy) ด้านค านวณ 
(Numeracy) และด้านเหตุผล 
(Reasoning ability) ผ่านเกณฑ์
การประเมินเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 

 
    การประเมินคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อ          
การประกันคุณภาพผู้เรียน        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
   แบบประเมินความสามารถ 
1) ด้านภาษา (Literacy)  
จ านวน 30 ข้อ 
2) ด้านค านวณ (Numeracy)  
จ านวน 30 ข้อ 
3) ด้านเหตุผล (Reasoning ability)  
จ านวน 30 ข้อ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
2. เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการ
ปรับปรุงคุณภาพการจัด            
การเรียนการสอนของโรงเรียน 

 
   จัดท าหนังสือชี้แจงผลการ
ประเมินและวิธีการน าผลการ
ประเมินไปใช้ เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน ในโรงเรียน 
  การนิเทศ ติดตาม 

 
   เอกสารแสดงผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT)  
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปี การศึกษา                   
2561 
   เอกสารการนิเทศ ติดตาม 

 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

การเผยแพร่ผลการทดสอบและเอกสารประกอบการพัฒนานักเรียนความสามารถ
ด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning 
ability) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) สรุปผลการทดสอบ/รวบรวมเอกสาร 
2) ตรวจสอบความถูกต้อง/ด าเนินการจัดพิมพ์ 
3) มอบให้สถานศึกษาน าไปใช้เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
4) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสอบ NT 

พฤษภาคม - 
กันยายน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านค านวณ 
(Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning ability) เฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3 
 7.2 ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน 
 7.3 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาน าผลที่ได้จากการประเมินมาวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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งาน/โครงการ    การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

ยุทธศาสตร์ที ่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ และนางหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อนุมัติโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน         
ปีการศึกษา 2561 โครงการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้ท าการประเมินนักเรียนทุกคน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(ตามความสมัครใจ) โดย
มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานงานและจัดระบบการบริหารจัดการสอบให้รัดกุม เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดท าข้อมูลนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในระบบ      
NT ACCESS 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการ
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) จึงจ าเป็นต้องด าเนินการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ในด้านความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือประเมินความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ในด้านภาษา (Literacy)  
ความสามารถทางการคิดค านวณ (Numeracy) และความสามารถเชิงเหตุผล (Reasoning  ability) 
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3. เป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ ประเมินนักเรียนทุกชั้น ทุกคน ทุกสังกัดในศูนย์สอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ชั้น สังกัด จ านวนโรงเรียน จ านวนนักเรียน 

ป.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 100 1,652 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 3 147 

รวม 103 1,799 

        3.2 เชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพฐ. มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถ
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบระดับศูนย์สอบ (เขตพ้ืนที่)/ศูนย์
ประสานงานการสอบ(กลุ่มโรงเรียน) 

ธันวาคม 

2) จัดท าข้อมูลนักเรียนในระบบ NT  ACCESS พฤศจิกายน – ธันวาคม 
3) แต่งตั้งสนามสอบ/คณะกรรมการระดับสนามสอบ      มกราคม – กุมภาพันธ์ 
4) จัดประชุมชี้แจง หัวหน้าสนามสอบ และกรรมการระดับสนามสอบ กุมภาพันธ์ 
5) ด าเนินการสอบ และติดตามตรวจเยี่ยมสนาม กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
6) วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการทดสอบ NT มีนาคม 
7) แจ้งผลการสอบ มีนาคม – เมษายน 
8) สรุปและรายงานผล พฤษภาคม 
9) การประชุมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการศึกษา ส าหรับครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ปีการศึกษา 2561 

เมษายน 

10) ประชุมวิเคราะห์ผลการสอบ พฤษภาคม 

5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น จ านวน 100,242 บาท  (หนึ่งแสนสองร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)  
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

นักเรียนชั้น ป.3 มีผลการทดสอบ
คะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 
(NT)  ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และมี
จ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ด าเนินการจัดสอบนักเรียน
ชั้นป.3 ทุกคน ทุกโรงเรียน 

แบบทดสอบทางด้าน
ความสามารถทางการอ่านรู้
เรื่อง (Literacy) 
ความสามารถทางการคิด
ค านวณ (Numeracy) และ
ความสามารถเชิงเหตุผล 
(Reasoning ability) 
จัดสร้างโดย ส านักทดสอบ
ทางการศึกษา สพฐ.   

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  
ยุทธศาสตร์ที ่  3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัฒน์รวี  ฉัตรศรีทองกุล  
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม  2561 - สิงหาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดการ 

ทดสอบระดับชาติได้ก าหนดการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  โดยในปีการศึกษา 2561    
ได้ก าหนดให้มีการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) กับนักเรียนในระดับ               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนจากทุกโรงเรียน โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เป็นศูนย์สอบ บริหารการจัดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
และมัธยม ศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียน ทุกสังกัดท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 และก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
เป็นประธานศูนย์สอบ ให้มีหน้าที่ด าเนินการจัดสอบร่วมกับคณะกรรมการด าเนินการในระดับศูนย์สอบและ
สนามสอบ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงก าหนดโครงการรองรับการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวในระดับศูนย์สอบ เพ่ือให้การด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน              
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ในระดับชั้นประถมศึกษา                

ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

2.2 เพ่ือดูแลและก ากับการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

3. เป้าหมายการด าเนินงาน 
           3.1 เชิงปริมาณ 

        จัดการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทุกสังกัด จ านวน 154 โรง  
เรียน และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนทุกสังกัด จ านวน 45 โรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

3.2 เชิงคุณภาพ 
                    1) ด าเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ด้วยกระบวนการจัดสอบ              
ที่บริสุทธิ์ ยุติธรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและมีความน่าเชื่อถือ 
          2) ด าเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์และตามมาตรฐานที่สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ก าหนด 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1 เตรียมการจัดสอบระดับศูนย์สอบและการปฏิบัติงานระดับศูนย์สอบ 

1) ประสานการปฏิบัติระหว่าง สทศ.กับโรงเรียน ระยะก่อน ระหว่างและ
หลังการทดสอบ 
2) เตรียมการด้านข้อมูลนักเรียนและโรงเรียน 
3) เตรียมการด้านข้อมูลนักเรียน และโรงเรียน 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ  เพ่ือการด าเนินการจัดการทดสอบ 

ตุลาคม 2561 - 
มีนาคม 2562 

2 จัดการทดสอบ  
1) ด าเนินการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 3   
2) จัดส่งกระดาษค าตอบให้กับ สทศ. 

กุมภาพันธ์ 2562 

3 ก ากับ ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 
2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  593,912  บาท  (ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน)   
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) ร้อยละ 100 ของจ านวนสนามสอบและโรงเรียนที่
สามารถด าเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการ
ทดสอบของ สทศ. 

ส ารวจ รวบรวมผลการ
ด าเนินงาน 

แบบส ารวจและ
บันทึกข้อมูล 
 

2) ร้อยละ 100 ของจ านวนโรงเรียนและนักเรียนที่
ได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
จากกระบวนการจัดการทดสอบทางการศึกษาของ 
สทศ. 

ส ารวจ รวบรวมผลการ
ด าเนินงาน 

แบบส ารวจและ
บันทึกข้อมูล 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์การมหาชน)  มีข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียน             

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถน าไปใช้
ในการยืนยันคุณภาพการจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานในระดับประเทศของทุกสังกัดได้อย่างถูกต้อง 

7.2 นักเรียน ครู โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สามารถน าผลการทดสอบผู้เรียนในครั้งนี้           
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบ 
ได้รับทราบผลความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ      การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 

ยุทธศาสตร์ที ่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์  นางหงษ์หยก  ปลาตะเพียนทอง   
   และนางสาวศศิชา  ทรัพย์ล้น 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

………………………………….…………. 

1. หลักการและเหตุผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นแนวทางใน  การวางแผน

การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อ 10 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสอบ O-NET 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2557 มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 1 
การบริหารงานด้านวิชาการ ประเด็นการพิจารณา 5 ส่งเสริมสนับสนุนการวัดผล ประเมินและน าผลไปใช้       
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ในฐานะศูนย์สอบของสถาบันทดสอบ  
ทางการศึกษาแห่งชาติ มีหน้าที่บริหารจัดการสอบให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี   
เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนในสังกัด และน า
ผลไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อทดสอบความรู้ และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2.2 เพ่ือทดสอบความรู้ และความคิดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

2.3 เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2.4 เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2.5 เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ 

3. เป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ 
        1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2,405 คน แยกเป็นสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1,929 คน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน     
จ านวน 476 คน 

       2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 968 คน แยกเป็นสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 811 คน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน จ านวน 
157 คน 

       3) จัดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์         
และภาษาอังกฤษ 
         3.2 เชิงคุณภาพ 
                 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปใน
แต่ละกลุ่มสาระ และมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
         2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีกาญจนบุรี เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 5 

4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

เตรียมการก่อนสอบ ธันวาคม 2561-มกราคม 2562 
ประชุมคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ มกราคม 2562 
การจัดสอบ กุมภาพันธ์ 2562 
แจ้งผลการสอบ มีนาคม – เมษายน 2562 
ประชุมถอดบทเรียน โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงติดต่อกัน ขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ จ านวน 20 โรงเรียน 

มีนาคม – กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 412,052  บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าสิบสองบาทถ้วน)  

 

 



285 
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่า
เป้าหมาย 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปใน
แต่ละกลุ่มสาระ และมีจ านวน
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพ่ิมข้ึน   
จากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 5 

จัดสอบนักเรียน ชั้น ป.6 และ 
ม.3 ทุกคน ทุกโรงเรียน 
 
 

แบบทดสอบของสถาบันทดสอบ
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) วิชาภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์   

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และครูผู้สอนมีผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  

7.2 สถานศึกษา มีแนวทางการวิเคราะห์ผลการประเมิน และคู่มือการพัฒนานักเรียนเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ   
ยุทธศาสตร์ที ่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กศน.อ าเภอ 13 อ าเภอ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

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

1. หลักการและเหตุผล 
          การส่งเสริมการรู้หนังสือเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่
เป็นประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาไทยอ่านออกเขียนได้และคิดเลข
เป็นเพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันและเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นใน      
การด ารงชีวิต 
 ตามนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน. ได้ก าหนดให้การส่งเสริมการรู้หนังสือมีจุดเน้ นในเรื่อง
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือในระดับพ้ืนที่ให้มีความครบถ้วนถูกต้องทันสมัยพัฒนาหลักสูตร        
สื่อแบบเรียนเครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงานส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือการคงสภาพการรู้หนังสือและพัฒนาทักษะ
ด้านอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน     
เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านในฐานะที่เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานใน          
การเสริมสร้างอัจฉริยะภาพส่วนบุคคลและความเข้มแข็งของชุมชน  

2. วัตถุประสงค์    
         2.1 เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือได้มีความรู้ อ่านออก เขียนได้ 
         2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

3. เป้าหมาย 
         3.1 เชิงปริมาณ 
       ผู้ไม่รู้หนังสือในจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน  2,253  คน 
        3.2 เชิงคุณภาพ  
         กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้เรียนรู้ภาษาไทย สามารถอ่านออก เขียนได้และ       
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

ส ารวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือในจังหวัดกาญจนบุรี   พฤศจิกายน 2561 

จัดตั้งกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ พฤศจิกายน 2561 

ครูอาสาสมัครเขียนแผนการสอนและแผนการพบกลุ่ม พฤศจิกายน 2561-สิงหาคม 2562 

ด าเนินการสอนตามแผน พฤศจิกายน 2561-สิงหาคม 2562 

ด าเนินการก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน มกราคม 2562-สิงหาคม 2562 

การสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ มีนาคม 2562 และ กันยายน 2562 

5. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  1,126,500  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถอ่าน
ออก เขียนได้และจบหลักสูตรตามเกณฑ์การ
จบหลักสูตร 

จ านวนผู้ที่จบหลักสูตร  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
           กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้เรียนรู้ภาษาไทย สามารถอ่านออก เขียนได้และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
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งาน/โครงการ     พระราชด าริ ( โครงการเพียงหลวง )  

ยุทธศาสตร์ที ่  3      พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางมาลินี  นวนอนันต์ 
ลักษณะโครงการ             ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน      ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับ     

เด็กในพ้ืนที่ชนบท   ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารมาด าเนิน  “โครงการโรงเรียนเพียงหลวง” โดยส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต (อาหารว่าง) ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนว
พระราชด าริ (โครงการโรงเรียนเพียงหลวง) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร      
เน้นเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ดังนั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต (อาหารว่าง) ให้กับโรงเรียนเพียงหลวง 3 (สาขาบ้านอีต่อง) เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ     
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

2. วัตถุประสงค์ 
         2.1 เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
         2.2 เพื่อท าตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
         2.3 นักเรียน ประชาชนและเยาวชนในพื้นท่ี สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดรายได้  
         2.4 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี น าความรู้ ความสามารถไปฝึกปฏิบัติ 
เป็นวิทยากรสอนน้อง ได้ด้วยความมั่นใจ  

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1) นักเรียนระดับชั้น ป.4 –ป.6 จ านวน 50 คน 
2) ครู เจ้าหน้าที่ จ านวน 6 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้ารับการพัฒนามีอาชีพโดยการท าอาหารว่าง จ านวน 9 อาชีพ 
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 แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

1) เสนอโครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพตามแนวพระราชด าริ 
(โรงเรียนเพียงหลวง) 

ตุลาคม 2561 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ตุลาคม 2561 
3) ด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม พฤศจิกายน – สิงหาคม 2562 
4) ติดตามผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 
5) สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน   100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับชั้น ป.4 –ป.6 
ได้รับความรู้และสามารถท าอาหารว่างได้ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

2) ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้
ไปประกอบอาชีพได้ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        7.1  ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ประชาชนใกล้เคียง ได้รับความรู้และสามารถท าอาหารว่างได้     
        7.2  ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ ประชาชนใกล้เคียง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ 
        7.3  นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี  สามารถน าความรู้ที่ได้รับ ไปสอนน้องและ 
ประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ และสามารถปฏิบัติได้จริง 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  อาชีวศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท  (อศ.กช.)   
ยุทธศาสตร์ที ่  3           พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายนรงค์ฤทธิ์  โพธิ์งาม 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 โครงการอาชีวศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท  (อศ.กช.) เป็นโครงการขยายโอกาส    
ทางการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีความรู้ทั่วถึงในพ้ืนที่ด้านการเกษตรกรรม โดยมีเป้าหมาย     
การจัดการศึกษาวิชาชีพเกษตรแก่เยาวชนที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรและผู้ที่สนใจให้เป็นคนดีมีความรู้      
ในการท าเกษตรอย่างมีคุณภาพและเปิดโอกาสแก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วได้ศึกษาหาความรู้เป็นต้น      
จะได้เป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพสามารถรับและสื่อสารเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมและทันสมัยน ามา
ปรับใช้กับการประกอบอาชีพของตนตลอดเป็นการยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนชีวศึกษา 
 2.2 เพ่ือพัฒนาและยกระดับการศึกษาของเกษตรกรให้สูงขึ้น 
 2.3 เพ่ือพัฒนาเกษตรกรในการผลิตผลผลิตให้มีคุณภาพและยกระดับรายได้แก่ผู้เรียนและครอบครัว 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
       นักศึกษา ปวช. (อศ..กช) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จ านวน 60 คน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
       เกษตรกรและผู้ที่สนใจเรียนจบตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 
4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1 วางเป้าหมายและจัดกลุ่มผู้เรียน 1 - 15 พฤศจิกายน 2561 
2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 
3 รับสมัครผู้เข้าเรียน 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2562 
4 สถานศึกษาจัดหาครูไปสอน 1 มถิุนายน 2562 - 30 กนัยายน 2562 
5 ประเมินผล/วัดผลการเรียน 15 - 30 กันยายน 2562 
6 สรุปผลการเรียน/สรุปโครงการ 15 - 30 กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  390,000  บาท  (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
นักศึกษา ปวช. (อศ..กช) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แบบบันทึก แบบบันทึก 
เกษตรกรและผู้ที่สนใจเรียนจบตามหลักสูตร        
ไม่น้อยกว่า 80% 

แบบบันทึก แบบบันทึก 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 การเพ่ิมจ านวนนักเรียน  นักศึกษา 
7.2 การขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพประชาชนให้มีความรู้ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  ศึกษาและด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ที ่  3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพรรณประไพ    โนนสินชยั 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 –  กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล

 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี  ได้เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการด าเนินการ
พัฒนาศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานปฏิบัติที่ส าคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของ
ผู้เรียน ให้บรรลุเป้าหมาย กิจกรรม “เยี่ยมบ้านสานรัก” เป็นกิจกรรมหนึ่งของระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
ที่มีความส าคัญอย่างมาก โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยเหลือให้
ผู้ปกครองและสถานศึกษา ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เรียนในด้านการเรียน ด้านความประพฤติ        
และความเป็นอยู่ที่แท้จริงของผู้เรียน นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางสร้างความช่วยเหลือที่ดี ในการช่วยเหลือ 
ป้องกันแก้ไข และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง  ภายใต้กิจกรรม “เยี่ยมบ้านสานรัก” 
2.2 เพ่ือน าข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมาพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ 

ผู้เรียน 
2.3 เพ่ือผ่านการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา  โดยต้นสังกัดและจากภายนอก 

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ 

1) เยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียน
2) หอพัก นักเรียน นักศึกษาทั้งหมดที่พักอยู่ในหอพักของวิทยาลัย
3) เยี่ยมบ้าน (บ้าน บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน) จ านวนห้องละ 2 คน

3.2 เชิงคุณภาพ 
1) ได้มาตรการระบบดูแล  ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีส่วนร่วม
2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี  ผ่านการประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา

โดยสังกัดและจากภายนอก 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1 เขียนโครงการ 1-15 ตลุาคม 2561 
2 น าเสนอโครงการ 15-30 ตุลาคม 2561 
3 ประสานมอบหมายก าหนดแผน 1-15 พฤศจิกายน 2561 
4 ด าเนินการตามขั้นตอน 15-31 สิงหาคม 2562 
5 สรุปผลการปฏิบัติงาน 15 กนัยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน   10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

6. การประเมินผล

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

1) เยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและท่ีอยู่อาศัยของผู้เรียน
1.1 หอพัก นักเรียน นักศึกษาท้ังหมดที่พักอยู่ในหอพัก

ของวิทยาลัย 
   1.2 เยี่ยมบ้าน (บ้าน บ้านเช่า และที่อยู่อาศัยของผู้เรียน) 
จ านวนห้องละ 2 คน 

แบบบันทึก แบบบันทึก 

1) ได้มาตรการระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีส่วนร่วม
2) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี  ผ่าน
การประเมินมาตรฐานการอาชีวศึกษา โดยต้นสังกัด 
และจากภายนอก       

ตอบแบบสอบถามและ
การประเมิน 

แบบสอบถามและ
การประเมิน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สร้างความคุ้นเคย ทักทาย ปราศรัย ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ระหว่างครูกับผู้ปกครองและ 

ครูกับนักเรียน 
7.2 ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง ข้อเสนอแนะในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนกลุ่มปัญหา 

และกลุ่มเสี่ยง 
7.3 เพื่อก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนให้ตรงกับสภาพ 

ปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
7.4 เพื่อก าหนดและจัดกิจกรรมในการป้องกัน  แก้ไขปัญหาหรือส่งต่อผู้เรียน  เพ่ือแก้ปัญหา 

การออกกลางคันของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
7.5 เพื่อสามารถติตามผูเรียนที่ออกกลางคันกลับเขาสูระบบการศึกษา
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ   การพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่เวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

ยุทธศาสตร์ที ่  3           พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศุภภัทร์  สาดา  นางลักขณา หมดทุกข์ และนางธิดารัตน์ ภัทรวังส์ 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล
         นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

พร้อมทั้งการพัฒนาคนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมและจริยธรรม เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาและ
การแข่ งขันกับต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ได้อนุมัติ ในหลักการ 
ให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ 
วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดก
ทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ทั้งนี้ในปี
การศึกษา 2562 นับเป็นครั้งที่ 69 จึงได้มอบหมายให้ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมดังกล่าว และ
ได้มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 
2561 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้  และในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 ได้
ก าหนดการจัดกิจกรรมคัดเลือกและแข่งขันทักษะทางวิชาการขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2562 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการคัดเลือกและแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค
กลางและภาคตะวันออก ระดับชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น   

2. วัตถุประสงค์
      เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและผลงานรวมทั้งคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วม

แข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 และครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 ส่งเสริมและสนับสนุนการคัดเลือกและแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ 
                นักเรียนเข้าร่วมแสดงศักยภาพและผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกิจกรรมทั้งหมดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดขึ้น 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
                นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันมีศักยภาพและผลงานในงานศิลปหัตถกรรมและส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียนในระดับเขต ระดับภาค และระดับชาติต่อไป 

4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

1) ด าเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับกลุ่ม
โรงเรียน 

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

2) ด าเนินการแข่งขนัทักษะทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาครั้งที่ 69 ประจ าปี 2562 

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

3) ด าเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออกครั้งที่ 68 ประจ าปี 2561 

1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

4) ด าเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แหล่งงบประมาณ สพฐ. 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย การวัดผลและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนของกิจกรรมทั้งหมด ได้สามารถแสดงผลงานด้าน 
ต่าง ๆ ได้อย่างมีศักยภาพ 
2) ร้อยละของนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับภาคและระดับชาติ  

ข้อมูลการ
ลงทะเบียน 
ผลการแข่งขัน 
 

โปรแกรมศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
ประกาศผลการแข่งขัน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาการนักเรียนทุกกลุ่มสาระและน าผลงานนักเรียนที่มุ่งเน้น

การมีงานท าและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ที่สามารถเผยแพร่และเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้เป็น
อย่างดี 

7.2 นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ และสามารถสร้างองค์ความรู้
ด้านอาชีพน าเสนอผลงานด้านอาชีพได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 

7.3 นักเรียนปกติ นักเรียนพิการและนักเรียนด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการพิเศษ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มีการพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 
สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ในแต่ละอาชีพได้อย่างหลากหลายและสามารถเป็น
ต้นแบบในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการมีงานท าได้ 
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งาน/โครงการ          งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561      
ยุทธศาสตร์ที ่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3     
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายวัธนพัทธ์  อยู่เย็น  
ลักษณะโครงการ          ใหม ่   
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตุลาคม  2561 – ธันวาคม 2561 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน           
มาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียน วิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็น
เลิศและรอบรู้วิชาชีพที่ตนเองถนัด อันเป็นรากฐานส าคัญในการประกอบวิชาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียน
ได้แสดงออก ถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลส าเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัด
การศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานจะเปลี่ยนรูปแบบวิธีการแข่งขันเพ่ือสอดคล้องกับนโยบายและ
บริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี และในปีการศึกษา 2561 ได้เปลี่ยนจากเดิมเป็นการจัดงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงก าหนดด าเนินโครงการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องกับการจัดงานมหกรรม ความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561โดยด าเนินการตั้งแต่ระดับ       
เขตพ้ืนที่การศึกษา คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ตามล าดับ 

2. วัตถุประสงค์    

  2.1 มีพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
2.2 ใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและวิถีชีวิต    

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
2.3 เพ่ือเป็นเวทีให้นักเรียนในสังกัดได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ สุนทรียภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์               

มีโอกาสร่วมการประกวด/แข่งขัน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป 
2.4 เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มีความเป็นเลิศในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละกิจกรรมเข้าร่วม 

แข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
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3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
                1) ศูนย์เครือข่ายจัดการศึกษา 8 ศูนย์เครือข่าย จัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนใน 
ระดับศูนย์เครือข่ายจัดการศึกษาให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม  
                2) มีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                3) มีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภูมิภาค 
     3.2 เชิงคุณภาพ 
      1) นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตาม     
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะด้านวิชาการ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจ  
ในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
               2) มีพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย 
               3) ร้อยละ 75 ของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลในระดับต่าง ๆ 
               4) นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลในระดับต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

1) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
   1.1 แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ  

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 

   1.2 จัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พฤศจิกายน 2561 
   1.3 ประชุม/สรุป/รายงานผลการจัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ พฤศจิกายน 2561 
2) ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  
   2.1 แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ ธันวาคม 2561 
   2.2 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนที่เป็นตัวแทนร่วม
กิจกรรมระดับภูมิภาค 

ธันวาคม 2561 

   2.3 เข้าร่วมกิจกรรมในระดับภูมิภาค 25-27 ธันวาคม 2561 
   2.4 ประชุม/สรุป/รายงานผลการการจัดการแข่งขันระดับ
ภูมิภาค 

ธันวาคม 2561 

5. งบประมาณ    รวมทั้งสิ้น  จ านวน  625,000  บาท   (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1) ร้อยละ 100 ของศูนย์เครือข่ายจัดการศึกษาที่จัด
กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์เครือข่าย 

การแข่งขัน แบบรายงาน 

2) ร้อยละ 100 ของศูนย์เครือข่ายจัดการศึกษา 
ที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การแข่งขัน แบบรายงาน 
สรุปผล 

3) ร้อยละ 100 ของตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค 

การแข่งขัน แบบรายงาน 

4) ร้อยละ 75 ของนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
ได้รับเหรียญรางวัลในระดับต่าง ๆ 

การแข่งขัน รายงาน 
สรุปผลการแข่งขัน 

5) นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับเหรียญรางวัล 
ในระดับต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 

การแข่งขัน รายงาน 
สรุปผลการแข่งขัน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 7.1 เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากทุกภาคส่วน 
 7.2 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

7.3 นักเรียนได้แสดงออกถึงความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ปรากฏเป็นที่น่าชื่นชม 
แก่สาธารณชน  แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ และสร้างชื่อเสียงให้สู่ครอบครัวและหน่วยงาน 
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งาน/โครงการ    การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
              ปีการศึกษา 2561 
ยุทธศาสตร์ที ่  3  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุวิไล จันทร์สนอง นางช่อทิพย์ อินทรักษา และนางสาววนานุช แวงอุ้ย   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกายน 2561 - พฤษภาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) คือ องค์การมหาชน ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา      
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2548 เพ่ือเป็นหน่วยงานทดสอบระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ “เพ่ือบริหารจัดการ
และด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย พัฒนา และให้บริการทางการประเมินผลทางการศึกษา และทดสอบ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติ    
และระดับนานาชาติ” 

การจัดสอบความรู้รวบยอดระดับชาติจัดเป็นภารกิจส าคัญที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นผู้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สทศ.การจัดสอบ O-NET            
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือโรงเรียนจะได้น าผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน และเพ่ือน า  
ผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 หรือน าไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8 ท าหน้าที่เป็นศูนย์สอบบริหารการจัดสอบให้เป็นตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติที่สถาบันทดสอบฯ  กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา จึงจัดท าโครงการการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ระดับ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561  เพ่ือให้การบริหารจัดการและด าเนินการจัดสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์
และมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและยุติธรรม 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2.2 เพ่ือน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2.3 เพ่ือน าผลการทดสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อ่ืน 
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3. เป้าหมาย
      3.1 เชิงปริมาณ 

          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 ทุกคน ทุกโรงเรียน 
 3.2 เชิงคุณภาพ   

  สถานศึกษาในสังกัดน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของ
โรงเรียน 
4. วิธีด าเนินงานและระยะเวลาการด าเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

1) จัดประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เพ่ือวางแผนในการด าเนินการจัดสอบ 

พฤศจิกายน  –  ธันวาคม   2561 

2) จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบในระดับศูนย์สอบ
และระดับสนามสอบ 

ธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 

3) รับแบบทดสอบจาก สทศ. มกราคม  2562 
4) หัวหน้าสนามสอบรับส่งแบบทดสอบไปสนามสอบ กุมภาพันธ์ 2562 
5) ด าเนินการจัดสอบและแจ้งผลการสอบ กุมภาพันธ์ – มีนาคม  2562 
6) ประชุมสรุปผลการสอบและการน าผลการสอบไปใช้  มีนาคม 2562 –  พฤษภาคม 2562 

5. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น   1,200,000  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

6. การประเมินผล

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมิน 

1) การจัดสอบทุกสนามสอบโปร่งใส ได้
มาตรฐานและยุติธรรม 

2) เอกสารการสังเคราะห์ ประมวลผล
ภาพรวมเขตพ้ืนที่ 

การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 
รายงานสรุปการจัดสอบและรายงาน
สรุปค่าใช้จ่ายผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการสังเคราะห์ ประมวลผล
ภาพรวมเขตพ้ืนที่ 

แบบรายงานผลการจัดสอบ 

แบบรายงานการประชุมฯ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินระดับชาติ ทุกโรงเรียน และทุกคน 
 7.2 ครูน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 7.3 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม 

เชื่อมโยง “Thailand 4.0”  
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งาน/โครงการ กิจกรรม GREEN SCHOOL CAMP : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปรียา ธีรวิทยาอาจ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน – มิถุนายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล
ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ก าหนดจัดกิจกรรม GREEN SCHOOL CAMP : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวยั่งยืน โดยสร้างจิตส านึก      
และความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่ งแวดล้อม การผลิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเชิงนิ เว ศ 
และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงาน    
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 ได้รับมอบหมายจากส านักงาน         
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้เป็นหน่วยจัดการอบรมปฏิบัติการกิจกรรม  GREEN SCHOOL CAMP : 
ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวยั่งยืน ในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน 5 รุ่น ระหว่าง         
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเข่ือนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการพัฒนาผู้บริหาร 
และครู โรงเรียนในโครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้กระบวนการในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างประชากรหรือคนที่มีคุณภาพจากการศึกษาให้กับสังคม       
จากรุ่นสู่รุ่น คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม สนับสนุน        
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคให้ค านึงถึงทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบ             
ที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ สู่บ้านและชุมชน เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ า สู่ชุมชน
คาร์บอนต่ า ไปสู่สังคมและเมืองที่ยั่งยืน ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือสร้างจิตส านึก ขยายองค์ความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภค      

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชาการน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีวินัยและจิตส านึกที่ดีในการเลือกผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

สู่โรงเรียนสังคมคาร์บอนต่ า 
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2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เป็นต้นแบบ    
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแบบอย่างในการสร้างจิตส านึกด้านการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือยกระดับให้เป็นส านักงานการศึกษา สถานศึกษา สีเขียวต้นแบบ 

2.4 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ผลิตสื่อ จัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องด้านการเลือก
ผลิตและเลือกซ้ือ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย Thailand 4.0 

2.5 เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) เพ่ือส่งเสริมการลดคาร์บอนในสถานศึกษา 
2.6 เพ่ือสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ เชื่อมต่อเครือข่ายเตรียมความพร้อมโรงเรียนและชุมชนบริเวณ

ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูและนักเรียนทุกโรงเรียนในโครงการฯได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึก
ด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.1.2 โรงเรียนในโครงการฯทุกโรงเรียนมีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3.1.3 โรงเรียนในโครงการฯทุกโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบ
ส านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 โรงเรียนในโครงการฯทุกโรงเรียน สามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบสาระสนเทศ   

การเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่องฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน
ตามแนวทาง Thailand 4.0 

3.2.2 ทุกโรงเรียนในโครงการฯ มีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรม เรื่องวงจรของผลิตภัณฑ์  
การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอน ในโรงเรียนคาร์บอนต่ า สู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 วางแผนและด าเนินการจัดประชุม 
1.1 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการจัดกิจกรรม 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม GREEN SCHOOL CAMP :  
ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวยั่งยืน จ านวน 5 รุ่น  

เมษายน – มิถุนายน 
2562 

กิจกรรมที่ 2  สรุป และรายงานผล มิถุนายน 2562 
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5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  2,417,470 บาท (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

6. การประเมินผล
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
1) โรงเรียนทุกโรงเรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้
การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2) โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
3) โรงเรียนทุกโรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบส านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็น
แบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

สอบถาม 

สอบถาม 

สอบถาม 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
1) โรงเรียนทุกโรงเรียน สามารถน าเทคโนโลยีมาจัดท าระบบ
สาระสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลากสีเขียวเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน
ตามแนวทาง Thailand 4.0 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2) ทุกโรงเรียนมีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรม เรื่องวงจรของ
ผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอน ใน
โรงเรียนคาร์บอนต่ า สู่ชุมชนคาร์บอนต่ า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

สอบถาม 

สอบถาม 

แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้บริหาร ครู ได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจ และสามารถด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา   

อย่างยั่งยืน ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ น้ าเสีย การลดใช้สารเคมี การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีชีวิตตามหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สู่เมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

7.2 โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ต้นแบบ ในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ น้ า น้ าเสีย ลดใช้สารเคมี 
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และน ามาจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรมท่ีสนับสนุนในโรงเรียนและชุมชน 
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7.3 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินการท าวิจัยควบคู่กับงานประจ า โดยเน้นการวิจัยนวัตกรรม
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7.4 ผู้บริหาร ครู มีแนวทางการพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่หลากหลายน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ในโรงเรียนและชุมชน 

7.5 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด าเนินงานร่วมกัน ขยายผลและเกิดเครือข่ายด้านการจัดการขยะ     
ในโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ / หรือชุมชนตัวอย่าง 

7.6 โรงเรียน ชุมชน มีศูนย์การเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และเป็นโรงเรียนต้นแบบ 

7.7 มีเครือข่าย และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการสร้างจิตส านึก      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7.8 โรงเรียนสามารถขยายผลด้านการสร้างจิตส านึกด้านการผลิต บริโภค และการบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

7.9 โรงเรียนสามารถพัฒนาโปรแกรม โดยใช้ระบบ QR CODE งานส่งเสริมข้อมูล และลดปริมาณขยะ
ตามนโยบาย Thai Land 4.0 เพ่ือเก็บข้อมูลโรงเรียนคาร์บอนต่ า 
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งาน/โครงการ             พัฒนาผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม      
ยุทธศาสตร์ที่  4          เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายธนภัทร ทองดอนพุ่ม  นายวรพงศ์ สังข์น้อย  และนางสาวปาริณี ทิมพิทักษ์ 
ลักษณะโครงการ ใหม่   
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย เกิดปรากฏการณ์ส่งผลกระทบ

แก่ประเทศต่างๆทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า
สภาวะภูมิอากาศมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เมื่อเกิดภาวะแห้งแล้งส่งผลท าให้เกิดอุปสรรค    
ต่อการท าเกษตรและเมื่อมีฝนตกหนัก การดูดซับของดินที่ปราศจากพืชปกคลุมดินก็ไม่สามารถจะดูดซับน้ า     
ไว้ในดินได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบพ้ืนที่สูง เช่น ภูเขา เมื่อไม่มีต้นไม้คอยสกัดกั้นให้น้ าไหลช้าลง การไหลหลาก
ของน้ าจากที่สูงลงสู่ที่ต่ าจึงมาอย่างรวดเร็ว และเมื่อมาบรรจบกับบริเวณพ้ืนที่ราบด้านล่างที่มีฝนตกหนัก จึงเกิด
เป็นมวลน้ ามหาศาลกลายเป็นสาเหตุของน้ าท่วมสูงอยู่บ่อยครั้ง เป็นผลท าให้พื้นที่เกษตรเสียหายอย่างหนัก 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ตระหนักถึงความส าคัญข้างต้นจึงปลูกฝังให้ผู้ เรียน 
มีจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยด าเนินการโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปคาดหวังว่าโครงการดังกล่าว จะช่วยปลูกป่าในใจคนและส่งผลให้เยาวชน มีจิตส านึก
ในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ผู้เรียน 
2.2 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการตกแต่งพ้ืนที่ป่าไม้ประจ าท้องถิ่น 
2.3 เพ่ือให้บริการแหล่งศึกษาเรียนรู้ป่าไม้ประจ าท้องถิ่นแก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไป 

3. เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. จ านวน 240 คน เข้าร่วมโครงการฯ 
3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 70 คน เข้าร่วมโครงการฯ 
3.1.3 ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป จ านวน 50 คน เข้าร่วมโครงการฯ 
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3.2  เชิงคุณภาพ 
3.2.1 นักเรียน นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูป่าไม้ พันธุ์ไม้ การปลูกป่า และการดูแลรักษาป่าไม้ 
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ 

ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้การรักษาสิ่งแวดล้อม 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) จัดซื้อวัสดุ ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 
2) ด าเนินการตามโครงการ พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 
3) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)

6. การประเมินผล

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
เชิงปริมาณ 
1) นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ปวส. จ านวน
240 คน เข้าร่วมโครงการฯ 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 70 คน
เข้าร่วมโครงการฯ 
3) ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป จ านวน 50 คน เข้าร่วม
โครงการฯ 

แบบบันทึกและตอบ
แบบสอบถาม 

แบบบันทึกและ
แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียน นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
การฟ้ืนฟูป่าไม้ พันธุ์ไม้ การปลูกป่า และการดูแลรักษา
ป่าไม้ 
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการความรู้เกี่ยวกับ     
การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้การรักษา
สิ่งแวดล้อม 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 แหล่งศึกษาเรียนรู้ป่าไม้ประจ าท้องถิ่น ของวิทยาลัยฯ และมีภูมิทัศน์สวยงาม น่าสนใจ 
7.2 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนมาใช้บริการแหล่งศึกษาเรียนรู้ป่าไม้ 

ประจ าท้องถิ่นของวิทยาลัยฯ  
7.3 นักเรียนนักศึกษามีความรู้ละทักษะในการตกแต่งสวนป่าของวิทยาลัยและสวนป่าชุมชน 
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งาน/โครงการ   พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เชื่อมโยง  “Thailand  4.0” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายชลิต  บัวอุไร   
ลักษณะโครงการ    ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา และให้บริการ 

ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพเกษตร ให้กับนักเรียนนักศึกษา เกษตรกรและผู้ที่มีความสนใจใน
จังหวัดกาญจนบุรีและใกล้เคียงแล้ว  ยังมีเป้าประสงค์พัฒนาพลังงานทดแทน ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานจาก
แสงแดด ลม และชีวมวล เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยฯ  ดังนั้น
การด าเนินโครงการนี้ จึงมีความส าคัญที่ช่วยให้ภารกิจดังกล่าว ประสบความส าเร็จ  บรรลุตามเป้าหมาย และ
นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา เกษตรกร ผู้ที่มีความสนใจ และ
ราชการอย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทนในสถานศึกษาให้มี 

ประสิทธิภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  เพ่ือลดการพลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2.3  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ 

1) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ จ านวน 88 คน
2) นักศึกษาในวิทยาลัย ฯ จ านวน 500 คน

3.2  เชิงคุณภาพ 
1) มีการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานจากแสงแดดในสถานศึกษา
2) การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษา
3) ความร่วมมือและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ด าเนินงานตามโครงการ พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 
2) ติดตามผล กันยายน 2562 
3) สรุปและรายงานผล กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน   15,000  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

6.  การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
เชิงปริมาณ 
1) มีแหล่งการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีจากแสงแดด 
2) มีโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

 
ตรวจนับ 

 
แบบบันทึก 

เชิงคุณภาพ 
1) มีการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานจาก   
แสงแดดในสถานศึกษา 
2) การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษา 
3) ความร่วมมือและมาตรการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

 
จดบันทึก 

 
เทียบเคียงค่าไฟฟ้า
แบบสอบถาม 

 
แบบบันทึก 
 
แบบบันทึก 
แบบสอบถาม 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในวิทยาลัย ฯ มีความรู้และตระหนัก 
ในการใช้พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานจากแสงแดดเป็นอย่างดี 
       7.2 สถานศึกษามีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลดลง 
 7.3 เกิดความร่วมมือและด าเนินการในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาและมี    
ประสิทธิภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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งาน/โครงการ  สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)   

ยุทธศาสตร์ที่  4   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธณัท  วงค์แก้ว 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

............................................ 
1. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี  มีการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมและสังคมมีความเป็นอยู่ที่ถดถอยลง ผู้คนขาด         
การคิดวิเคราะห์ แยกแยะและขาดการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพชีวิต วิทยาลัยเล็งเห็นหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตที่น่าสนใจและสามารถใช้ได้กับทุกคน จึงมีนโยบาย     
ที่จะพัฒนาสถานศึกษา หมายรวมถึงข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาให้มีศักยภาพ  
สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เพ่ือให้เกิดสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
และเปน็สถานศึกษาพอเพียง 

2. วัตถุประสงค์
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ 
2.2 สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
2.3 มีการเผยแพร่ ประสานหรือร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานอื่น ๆ ในการเสริมสร้างคุณลักษณะ 

อยู่อย่างพอเพียง 

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ 

คร ูบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา จ านวน 300 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

มีความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1) จัดซื้อวัสดุส านักงาน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 
2) จัดกิจกรรมตามโครงการ ธันวาคม 2561 – สิงหาคม 2562 
3) สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล กันยายน 2562 
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5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

คร ู บุคลากรทางการศึกษา  และนักศึกษา แบบบันทึกและผลงาน แบบบันทึกและผลงาน 
มีความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 รู้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและ
สถานศึกษาได้ 
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งาน/โครงการ  พัฒนาผู้เรียนสามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                     มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่  4   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand  4.0” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเฉลียว บัวอุไร 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากพันธกิจของสถานศึกษาได้มีการน้อมน าโครงการพระราชด าริต่าง ๆ มาเป็ นหลักการใน    

การส่งเสริมและสนับการจัดการศึกษาโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียน เพ่ือให้น าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งในด้านการด ารงชีวิตให้อยู่อย่างพอเพียงและยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. จัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมเรียนรู้ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
       ผู้เรียน ปวช.2 , 3  ปวส. 2  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จ านวน  50  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1) จัดซื้อวัสดุ ตุลาคม 2561 
2) จัดการเรียนการสอน พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 
3) ประเมินผล กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
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6. การประเมินผล

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1) ผู้เรียน ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แบบบันทึก แบบบันทึก 
2) ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เรียนเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 3 หลักการ 
7.2 ผู้เรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิต
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งาน/โครงการ  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
                       ในภาคการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 
ยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand  4.0” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองร้อย ตชด. 132 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ร.ต.อ. อนิวัตร์  สังข์ครบ  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  พฤษภาคม – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ได้จัดท าโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยอาศัยโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นการขยายผลส าเร็จ        
จากการด าเนินโครงการตามพระราชด าริโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนไปสู่ครอบครัวนักเรียน ชุมชนของ
หมู่บ้าน  โดยพื้นที่โดยรอบของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งครูต ารวจตระเวนชายแดนคอยดูแลและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
รอบที่ตั้งโรงเรียน ในการขับเคลื่อนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ปฏิบัติตนและด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่อย่างพอเพียง” คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็น ที่ต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน
และการท าทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจ ให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ตลอดจนด าเนินวิถีชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ รวมทั้งเชื่อมโยง      
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และน าองค์ความรู้ขยายสู่ชุมชน      
จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และท าให้เกิดความม่ันคงตามแนวชายแดน          

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือพัฒนาให้โรงเรียนต ารวจชายแดน เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแผนพฒันาที่กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนก าหนด 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยอาศัยโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์         
การเรียนรู้ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.3 เพ่ือขยายผลส าเร็จจากการด าเนินการโครงการตามพระราชด าริในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนไปสู่ครอบครัวของนักเรียน ชุมชนของหมู่บ้านในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียน 
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3. เป้าหมาย   
       3.1 เชิงปริมาณ 
            1) ประชาชนในพื้นท่ีเขตบริการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายทั้ง 16 โรงเรียน 
             2) นักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 16 โรงเรียน 
       3.2 เชิงคุณภาพ 
            1) ประชาชน นักเรียน สามารถลดรายจ่ายในครอบครัว และมีอาชีพที่สามารถหารายได้เพ่ิมเติมขึ้น 
             2) การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า รักและหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัยร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนอัน
เป็นพื้นฐานความมั่นคง 
            3) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สามารถขยายผลการด าเนินโครงการตามพระราชด าริไปยัง
หมู่บ้านโดยรอบโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จนมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) จัดท ารายละเอียดของโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนต ารวจ 
ตระเวนชายแดน 

พฤษภาคม 2562 
 

2) ก าหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของโรงเรียนต ารวจตระเวน-
ชายแดน ดังนี้ 
    2.1) ชี้แจงคณะกรรมการโรงเรียน และผู้น าชุมชนเพ่ือเข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 16 
รร.ตชด.ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
    2.2) เตรียมเมล็ดพันธุ์ หรือกล้าพันธุ์ หรือผลิตผลทางการเกษตรที่ใช้บริโภค
ในท้องถิ่น อย่างน้อย 5 ชนิด เพ่ือน ามาปลูกในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
    2.3) จัดประชุมประชาชนในหมู่บ้านเพ่ือให้ค าแนะน าวิธีการปลูกเกษตร
ครัวเรือนเพ่ือลดรายจ่าย แจกเมล็ดพันธุ์หรือกล้าพันธุ์  หรือผลผลิตทาง
การเกษตร และปุ๋ยที่เตรียมไว้ เพ่ือน าไปด าเนินการในครัวเรือน 

พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 

3) ก าหนดพ้ืนที่จัดท าสถานีในด้านต่าง ๆ โดยเลือกตามเหตุผลความเหมาะสม เช่น 
สถานีเรียนรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก สถานีเรียนรู้การท าปุ๋ยหมัก/ ปุ๋ยคอก สถานีเรียนรู้
การท าและการป้องกันแมลงโดยธรรมชาติ สถานีการปลูกผักครัวเรือน – สถานี
การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เป็นต้น 

มิถุนายน 2562 

4) จัดท าสถานีเรียนรู้จากโครงการตามพระราชด าริฯ เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ได้แก่ ปรับปรุงอาคาร/สถานที่ที่ปรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ ออกแบบซุ้มป้าย ป้าย
องค์ความรู้ สื่อต่างๆ จัดหาวัสดุเพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้ท าการทดลอง 

มิถุนายน 2562 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
5) การเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน รร.ตชด. และน าความรู้ ไปใช้           
ในครอบครัว ได้แก่ 
    5.1) ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน รร.ตชด. โดยการประชาสัมพันธ์
ประกอบเอกสารประชาสัมพันธ์ 
    5.2) เชิญชวนประชาชนเข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน รร.ตชด. 
    5.3) แนะน าการน าความรู้ที่ ได้ ในแต่ละสถานี เพ่ือไปปรับใช้ใน
ครัวเรือน 
    5.4) ครู ตชด.เข้าเยี่ยม ติดตาม ให้ค าแนะน าชาวบ้านของประชาชนที่
น าความรู้ที่ได้ไปด าเนินการ 

กรกฎาคม – กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน ) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละ 80 ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าโครงการ   
 

 
ประเมินผล และสอบถาม
ความพึงพอใจ  
 

 
แบบประเมินผล และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ  

 
เชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละ 80 มีความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีรายงานประเมินผลการปฏิบัติและ   
ปัญหาข้อขัดข้อง ครูที่รับผิดชอบโครงการ
รายงานผล  

 
ประเมินผลการปฏิบัติและ
ปัญหาข้อขัดข้อง 

 
รายการประเมินผลการ
ปฏิบัติและปัญหาข้อขัดข้อง 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็น
รากฐาน ของชีวิต เพ่ือน าเสนอโครงการตามพระราชด าริที่เกิดขึ้นในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  
 7.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ ประหยัดอดทน        
มีความรู้และทักษะทางวิชาการ 
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7.3 นักเรียน ประชาชนมีอาชีพเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า 
รักและหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัยร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนอันเป็นพ้ืนฐานความมั่นคง 

7.4 นักเรียน ประชาชน พัฒนาชุมชนลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส มีความผาสุกที่ยั่งยืน 
ประเทศชาติมีความมั่นคง 
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งาน/โครงการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “ประเทศไทย 4.0”  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กศน.อ าเภอ 13 อ าเภอ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

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

1. หลักการและเหตุผล 
          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชี้แนะแนวทางการด ารงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สังคม จนถึงระดับรัฐบาล
ในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลาง เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ และ     
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านต่าง ๆ ความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอก         
ภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ   
มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของชุมชน
มาก าหนดทิศทางการด าเนินงานและจัดท าโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
มีกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชน ในการปฏิบัติด้วยวิธีทางการศึกษา เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ในการด าเนินชีวิต ตามวิถีประชาธิปไตย ให้ความส าคัญในการปรับวิธีคิด การจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการ การติดตาม ประเมินผล เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป  
 ส านักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดท าโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับบุคลากร กศน. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของสถานศึกษา กศน. อ าเภอทุกอ าเภอ 

2. วัตถุประสงค์    
  2.1 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 เพื่อให้ประชาชนได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงประมาณ  
 ประชาชนทั่วไปในจังหวัดกาญจนบุรี 13 อ าเภอ 1,764 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
 ประชาชนในชุมชนมีการด าเนินชีวิตตามหลักความพอเพียง และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 



321 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ส ารวจความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายนักศึกษา
ประชาชน 

ตุลาคม 2561 

2) ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม ตุลาคม 2561 

3) ประสานวิทยากรและสถานที่ ตุลาคม 2561 

4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562 

5) ประเมินผลและสรุปโครงการ กันยายน 2562 

5. งบประมาณ    รวมทั้งสิ้น จ านวน 705,600  บาท  (เจ็ดแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

6. การประเมินผล
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ร้อยละ 85 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญา 
แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง และน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

สังเกตการณ์มีส่วนร่วมกิจกรรม 
ความตั้งใจ ความสนใจ ของผู้เข้า     
ร่วมโครงการ 
แบบประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 
การนิเทศติดตามผลการจัด
กิจกรรม 
สรุปรายงานการด าเนินการจัด
กิจกรรมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของ กศน. 
อ าเภอ 

แบบประเมินผล 
การเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักปรัชญา แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
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งาน/โครงการ  ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        มัธยมศึกษา เขต 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 4            เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand  4.0” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวิไล จันทร์สนอง  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2561 – สิงหาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐบาลมียุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ โดยยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” แห่งพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางหลักและวาระส าคัญของชาติ โดยก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ว่าด้วยการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่พึงประสงค์ และกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มีใจความส าคัญว่า “การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐาน
ให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูกต้อง และมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคง
เข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)” อีกทั้ง รัฐบาลถือวาระการพัฒนา
ใหม่ของโลกท่ีเรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” พ.ศ.2559-2573 เป็นหนึ่งในเป้าหมายการด าเนินงานนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่สร้างเสริมเยาวชนของชาติให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและเห็นความส าคัญของการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” สู่การด าเนินชีวิต 
จึงด าเนินโครงการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  โดยมุ่งสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดแก่ผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
สามารถพ่ึงตนเองได้ตามหลักความพอประมาณ  การค านึงถึงความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว มีคุณธรรม
กับความรู้เป็นกรอบในการด ารงชีวิต ตลอดจนน าไปสู่การต่อยอดแนวทาง การพัฒนา การบริหารสถานศึกษา 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดนโยบายที่ 2 พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ประเด็นกลยุทธิ์ที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองของชาติ และเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตัวชี้วัดที่ (4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน า
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

จากข้อมูลผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พบว่า  สถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้น้อมน าแนวพระราชด าริสืบสานพระราชปณิธาน
และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม
ให้สถานศึกษาได้มีการบูรณาการ”ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน รวมถึง   
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจผ่านสถานศึกษาพอเพียง จึงจัดให้มีโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ขึ้นด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้พร้อมรับการประเมินผ่านเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบหรือ
สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 2.2 สถานศึกษาพอเพียงทุกแห่งรักษาสภาพการเป็นสถานศึกษาพอเพียงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มีการบูรณาการ”ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน  

3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
       3.1.1 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้พร้อมรับการประเมินผ่านเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
หรือสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาอย่างน้อย 1 แห่ง 
                 3.1.2 สถานศึกษาพอเพียงทุกแห่งรักษาสภาพสถานศึกษาพอเพียงให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืนและ
เป็นแบบอย่างได้ 
       3.1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน   
 3.2 ด้านคุณภาพ 
       3.2.1 สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพในการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา”มาใช้ใน 
การบริหารจัดการ จัดกระบวนการเรียนรู้เป็นแหล่งการเรียนรู้ อย่างยั่งยืน 
                3.2.2 ผู้เรียนมีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน
กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ 

1) การประชุมวางแผนการขับเคลื่อน”ศาสตร์พระราชา”สู่สถานศึกษา มกราคม 2562 
2) แจ้งสถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเองเพ่ือจัดระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาการขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา” 

มีนาคม 2562 

3) ประเมินรักษาเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบ 

มีนาคม 2562 

4) คัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงและสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบที่มีผลงาน
การปฏิบัติที่ดี 

พฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 

5) ประเมินสถานศึกษาพอเพียงและประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
และคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ 

มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 

6) ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา” ในสถานศึกษา
สรุปและจัดส่งผลการประเมินสถานศึกษา ให้ สพฐ. 

สิงหาคม – กันยายน 2562 

5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  จ านวน  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) จ านวนสถานศึกษาพอเพียงพร้อมผ่านการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา จ านวน 1 แห่ง 

ประเมินผล สอบถามความ
พึงพอใจ 

แบบประเมินผล 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

2) จ านวนสถานศึกษาพอเพียงรักษาสภาพสถานศึกษา
พอเพียงเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมี       
การบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน จ านวน 29 แห่ง 

ประเมินผล สอบถามความ
พึงพอใจ 

แบบประเมินผล 
แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษาพอเพียงทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 บริหารจัดการ 

จัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

7.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ น้อมน า ”ศาสตร์พระราชา”   
มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
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งาน/โครงการ เกษตรผสมผสานร่วมกับชีววิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  4  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เชื่อมโยง  “Thailand  4.0” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเฉลียว  บัวอุไร 
ลักษณะโครงการ ใหม่   
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล
โครงการเกษตรผสมผสานร่วมกับชีววิถีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสถานที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โดยน า

หลักของการใช้สารชีวภาพในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค กิจกรรมหลักของ
โครงการคือการน าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (EM) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน เช่น การท าปุ๋ยอินทรีย์  ,  
การท าสารก าจัดศัตรูพืช และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

2. วัตถุประสงค์
  2.1  ส่งเสริมการใช้ชีวภาพในการเกษตร 

22. เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคคลที่สนใจทั่วไป

3. เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ 

ดูแลพื้นที่โครงการและเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน,ผู้สนใจ 9 ไร่/จ านวนมากกว่า 50 คน 
3.2  เชิงคุณภาพ 

มีแปลงเกษตรผสมผสานที่ปลอดสารเคมีเป็นแหลางเรียนรู้ 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ดูแลพ้ืนที่แปลงเกษตรผสมผสาน ตุลาคม 61 – กันยายน 2562 
2) พัฒนาพ้ืนที่ในส่วนที่เสื่อมโทรม ตุลาคม 61 – กันยายน 2562 
3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ พฤศจิกายน 2561 – 31 สิงหาคม2562 
4) สรุปผล กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  37,000  บาท  (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
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6. การประเมินผล
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ดูแลพื้นที่โครงการและเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน,ผู้สนใจ แบบบันทึก แบบบันทึก 
มีแปลงเกษตรผสมผสานที่ปลอดสารเคมีเป็นแหล่งเรียนรู้ แบบบันทึก แบบบันทึก 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           7.1 ผู้เรียนได้ใช้แปลงเกษตรผสมผสาน (ชีววิถี) เป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้สารชีวภาพที่มี EM เป็นหลัก 
           7.2 ผูส้นใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ในพ้ืนที่ของโครงการ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์กรความรู้ และการพัฒนางานฟาร์ม 
         เกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  4   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เชื่อมโยง  “Thailand 4.0” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 

ต่อคณะรัฐมนตรีและได้ผ่านความเห็นชอบ โดยมีเป้าหมายเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ในปี 2564 ไม่น้อยกว่า 
1,333,860 ไร่ และมีจ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 96,670 ราย เพ่ิมสัดส่วนตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย์ในประเทศ ร้อยละ 40 และตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 60 รวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์  
วิถีพ้ืนบ้านเพิ่มข้ึน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาก าลังคน 
ด้านอาชีวเกษตร เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และตระหนักเห็นความส าคัญ จึงก าหนด    
ให้มีการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของวิทยาลัยฯ เป็นงานส าคัญที่จะต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วน และต่อเนื่อง 
เนื่องจากเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการพัฒนานักศึกษาเกษตร และชุมชนอย่างยั่งยืน  
มีความมั่นคงด้านอาหาร และความปลอดภัยต่อสุขภาพ ไม่ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับ
กระแสความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งใน และต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 

อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
2.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานในด้านเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับ 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา และชุมชน    
2.3 เพ่ือจัดท าและพัฒนาฐานเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งใน และ

ต่างประเทศให้ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2.4 เพ่ือพัฒนาบุคลากร ที่เก่ียวข้องกับเกษตรอินทรีย์ให้มีความรู้ และความเข้าใจในการท าเกษตร

อินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดได้ 
2.5 เพ่ือให้ครู บุคลากรนักศึกษาได้เห็นคุณค่าเกษตรอินทรีย์ ที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหารและ

ความปลอดภัยต่อสุขภาพ 
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3. เป้าหมาย
3.1  เชิงปริมาณ 

เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า  จ านวน  100  ไร่ 
3.2  เชิงคุณภาพ 

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกษตรอินทรีย์ 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ด าเนินงานตามโครงการ พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 
2) สรุปและประเมินผลการด าเนินการ กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน   30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)

6. การประเมินผล
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า จ านวน 100 ไร่ แบบบันทึก แบบบันทึก 
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา มีความรู้เกษตรอินทรีย์ ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 มีศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จ านวน 1 แห่ง 
7.2 บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ชุมชน ทุกภาคส่วนมีความรู้ และเข้าใจในการท าเกษตรอินทรีย์ 

ได้อย่างถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดได้ 
7.3 มีหลักสูตรด้านเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร 
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งาน/โครงการ  สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนางานฟาร์มเกษตรปลอดภัย 
                     เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่  4   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “Thailand 4.0” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ว่าที่ร้อยตรี อมรินทร์   รูปสวย 
ลักษณะโครงการ   ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

……………………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีมีแผนพัฒนางานฟาร์มเกษตรปลอดภัยเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวิชาชีพ โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยการปฏิบัติจริงดังนั้นการจัดการฟาร์มและ
การเตรียมความพร้อมของฟาร์มจึงมีความส าคัญส าหรับการพัฒนางานงานฟาร์มเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วิชาชีพส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนและประชาชนผู้ที่สนใจ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน สร้างองค์ความรู้และพัฒนางานฟาร์มเกษตรปลอดภัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้  
ทางวิชาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา 
 2.2 เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน สร้างองค์ความรู้และพัฒนางานฟาร์มเกษตรปลอดภัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวิชาชีพแก่ประชาชนผู้ที่สนใจ 

3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

1) นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาทางวิชาชีพ  จ านวน  300  คน 
2) ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  จ านวน  100  คน 

3.2  เชิงคุณภาพ 
มีงานฟาร์มเพ่ือสร้างองค์ความรู้และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1) จัดซื้อวัสดุส านักงาน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 
2) ด าเนินงานตามโครงการ พฤศจิกายน 2561 – สิงหาคม 2562 
3) สรุปและรายงานผล กันยายน 2562 
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5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน   10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
นักเรียนนักศึกษาทุกสาขาทางวิชาชีพ แบบบันทึก แบบบันทึก 
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ แบบบันทึก แบบบันทึก 
มีงานฟาร์มเพ่ือสร้างองค์ความรู้และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีความรู้ความเข้าใจและและสมารถด าเนินกิจกรรมงานฟาร์มเกษตรได้อย่างปลอดภัย 
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งาน/โครงการ   การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “ประเทศไทย 4.0” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     กศน.อ าเภอ 13 อ าเภอ 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

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

1. หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยี ความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางคุณธรรมจริยธรรมส่งผลให้เกิดการแข่งขันและขัดแย้งกันมากขึ้น ดังนั้น
ความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจสถานการณ์มีหลักการคิดอย่างมีเหตุผลและ
สร้างสรรค์สามารถต่อสู้กับกระแสวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผลรู้จักประเมินตนเองรู้จักตั้งเป้าหมายในชีวิต 
มีขอบเขตและสาระทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นมิติของการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนและรู้จักกระบวนการที่จะ
พัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่าง      
มีความสุข  

ทักษะชีวิตมีความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกคนที่ต้องมีทักษะชีวิตในเรื่องที่สอดคล้องกับ     
ความต้องการและพัฒนาการตามอาชีพตามวัย ตามวุฒิภาวะ การจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตจึงมีกิจกรรม
ที่หลากหลายทั้งทางด้านสุขภาพ อนามัย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความเป็นประชาธิปไตย ด้าน
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาความรู้ความคิดของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
2.2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดการดูแลสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุขใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวและชุมชน 

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงประมาณ 

ประชาชนทั่วไป จ านวน 4,410 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะชีวิต น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดจนอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข 
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

ส ารวจความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย  พฤศจิกายน 2561 และ เมษายน 2562 

เขียนและเสนอโครงการ พฤศจิกายน 2561 และ เมษายน 2562 

ด าเนินกิจกรรม พฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562 

วัดและประเมินผล พฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562 

สรุปประเมินผลโครงการ มีนาคม 2562 และ สิงหาคม 2562 

5. งบประมาณ     รวมทั้งสิ้น จ านวน  507,150 บาท  (ห้าแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

6. การประเมินผล
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ร้อยละ 85 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต
ของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนมี
การเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง 

จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
แบบสอบถามความคิดเห็น
และความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการ 
การนิเทศติดตาม 

แบบสอบถามความคิดเห็น
และความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           ประชาชน มีความรู้ ทักษะชีวิต น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมตลอดจนอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข และมีการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง 
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งาน/โครงการ การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยง “ประเทศไทย 4.0” 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กศน.อ าเภอ 13 อ าเภอ 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล
      การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนรู้จักรับผิดชอบ

และเห็นถึงความส าคัญในการร่วมกันฟ้ืนฟูพัฒนาสังคมของตนเอง โดยใช้ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพ
ของคนในชุมชน โดยใช้กลไกทางการศึกษาเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ที่ชุมชนมีอยู่หรือได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชนและสังคม โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้  

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ได้เห็นความส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ประชาชน
ค้นหาศักยภาพของชุมชน  และมีแนวคิดและวิธีการอนุรักษ์ สามารถน าความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นพลเมืองดีของชุมชน 
สังคม และประเทศ เพื่อน าไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ ตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีการวิเคราะห์และค้นหาศักยภาพของชุมชน เกิดการเรียนรู้ตาม

ความต้องการอย่างต่อเนื่อง 
2.2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงประมาณ 

ประชาชนทั่วไปในจังหวัดกาญจนบุรี 13 อ าเภอ 2,940 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียน ผู้รับบริการมีการวิเคราะห์และค้นหาศักยภาพของชุมชน ความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้ย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง 
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) การส ารวจสภาพ ปัญหา ความ ต้องการ ก่อน ด าเนินงาน ตุลาคม 2561 และ เมษายน 2562 

2) การประชุมชี้แจง วิเคราะห์ข้อมูล ตุลาคม 2561 

3) วางแผนงานการด าเนินงาน ตุลาคม 2561 

4) การด าเนินงานตามแผน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 

5) การนิเทศติดตามผล ประเมินผล และ รายงานผล พฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562 

6) การน าผลการด าเนินงานไปใช้ใน การพัฒนาการ ด าเนินการ 
ครั้งต่อไป 

สิงหาคม 2562 

5. งบประมาณ     รวมทั้งสิ้น จ านวน  1,176,000 บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)    

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด

และประเมินผล 
ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย มีการวิเคราะห์
และค้นหาศักยภาพของชุมชน ความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน มีการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง 

สังเกตการณ์มีส่วนร่วม
กิจกรรม 
แบบประเมินผลการเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการ 
การนิเทศติดตามผลการจัด
กิจกรรม 
 
 

แบบประเมินผล  
การเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีการวิเคราะห์และค้นหาศักยภาพของชุมชน ความรู้ความสามารถใน   
การบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 พัฒนาประสทิธิภาพการบริหารจัดการ  

ตามหลักธรรมมาภิบาล  
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งาน/โครงการ    จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอังคณา  วิสุทธากร นางสาวพรทิพา โพธิ์พานิช 

       นางสาวอิสรียา  หมั่นดี และนางวันทนีย์ ขาวผ่อง 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 

มาตรา 9 ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ คือ 
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่
จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ภารกิจของหน่วยงาน ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายก าหนด โดยอ านาจหน้าที่ข้อหนึ่งมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบใน ข้อ 11 (2) 
คือ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาลและบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี โดยน าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษามาใช้ในการวางแผน
พัฒนาการศกึษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ในทุกด้านและเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล 

2. วัตถุประสงค์
        2.1 เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี  ปีการศึกษา 2562  ด้านปริมาณ 

และด้านคุณภาพส าหรับใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษาของจังหวัด 
   2.2 เพ่ือทบทวน จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของจังหวัดกาญจนบุรี  
  2.3 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี   
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3. เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

                1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน 40 คน 2 วัน               

                 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น  จ านวน 70 คน 2 วัน 
                 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี                    
ปีการศึกษา 2562 จ านวน  50 คน 2 วัน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

  1) มขี้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ส าหรับใช้
ในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเที่ยงตรง 
 2) มีกรอบแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาของจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน          
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอื่นที่เก่ียวข้อง 

 3) มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร) 
1) ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนฯ 

1)  3) จัดประชุมพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 
 4) น าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อศึกษาธิการจังหวัด     
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5) จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 6) น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษา/ 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพ่ือทราบ 

2)  7) จัดประชุมสร้างการรับรู้ ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ 
3) สู่การปฏิบัติ 
4)  8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซด์ www.kanpeo.go.th 

ตุลาคม 2561- มกราคม 2562 

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


338 
 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          
ของจังหวัด (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
1) ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนฯ 
3) จัดประชุมพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปี 
4) น าเสนอคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษา/คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อทราบ 
5) จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
6) ประชุมสร้างการรับรู้ ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ สู่การปฏิบัติ 
7) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซด์ www.kanpeo.go.th 

ตุลาคม 2561- มกราคม 2562 

 

จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี                
ปีการศึกษา 2562 
1) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัด 
2) ประชุมวิเคราะห์ ออกแบบตารางการจัดเก็บข้อมูล 
3) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาจากทุกหน่วยงานที่จัด
การศึกษาในจังหวัด 
4) ตรวจสอบ บันทึกและประมวลผลข้อมูล 
5) จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ประโยชน์และเผยแพร่ 
6) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาทางเว็บไซด์ 
www.kanpeo.go.th 

พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

การทบทวน จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของจังหวัด (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) 
1) ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนฯ 
3) จัดประชุมกลั่นกรองและประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนฯ 
4) น าเสนอแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
จังหวัด ต่อคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 

กรกฎาคม – กันยายน 2562 

 

http://www.kanpeo.go.th/
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

5) น าเสนอแผนฯ ทั้งสองฉบับต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
6) น าแผนงาน/โครงการ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
7) จัดท าเอกสารแผนฯ ทั้ง 2 ฉบับเพื่อใช้ประโยชน์และเผยแพร่ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

ธันวาคม 2561-กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  69,180  บาท  (หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ
จังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562           
ที่ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน 

ตรวจสอบเอกสารข้อมูล
ด้านการศึกษาของจังหวัด 

เอกสารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาของจังหวัด     
ปีการศึกษา 2562 
 

2) มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ระยะ 4 ปี 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและกรอบ
นโยบายด้านการศึกษาทุกระดับ 

ตรวจสอบเอกสาร
แผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี  

3) มแีผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

ตรวจสอบเอกสาร
แผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ.2562 ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

4) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ของจังหวัด (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

ตรวจสอบเอกสาร
แผนปฏิบัติการของจังหวัด 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
พ.ศ.2562 ของจังหวัด  
(ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 7.1 หน่วยงานมีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ครบถ้วน ถูกต้อง สามารถใช้ในการวางแผนบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    7.2 หน่วยงานมีกรอบ แนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย

รัฐบาล และบริบทของพ้ืนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งาน/โครงการ  จัดท าพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฉลอง ข ามาก  นายพนภาค ผิวเกลี้ยง  นายวินัย ธรรมเกื้อกูล 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1.หลักการและเหตุผล 

 

 ประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเร่งด่วนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคมและเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ซึ่งผลการทดสอบระดับชาติและนานาชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะผล PISA  
ปี ค.ศ. 2015 สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนจ านวนมากยังไม่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์            
วิทยา ศาสตร์ ขาดความสามารถในการอ่านจับใจความ ประสบกับความยุ่งยากในการแก้ปัญหาอย่างง่ าย      
ในชีวิตประ จ าวัน นอกจากความรู้พ้ืนฐานทั่วไปแล้ว ระบบการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี จะต้องเตรียม   
ความพร้อมให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ทั้งในด้านเจตคติต่อการเรียนรู้ และทักษะส าคัญจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต
และการท างานในยุคดิจิทัล การปฏิรูปการศึกษาในระดับพ้ืนที่จึงน่าจะเป็นค าตอบที่จะเป็นในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทย  เพราะมุ่งการส่งเสริมจุดแข็งและลดข้อจ ากัดของการปฏิรูปทั้งระดับประเทศและระดับ
สถานศึกษา  โดยการปฏิรูประดับพื้นท่ี สามารถขยายผลนวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารในวงกว้าง  
ผ่านการลดกฎระเบียบ ขั้นตอนที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  และสนับสนุนเพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการบริหารจัดการของพ้ืนที่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการกระจายอ านาจการบริหารจัดการการศึกษา      
ได้อย่างเต็มตามศักยภาพและมีประสิทธิ 
 เพ่ือให้การจัดท าพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปอย่างมี คุณภาพ ประสิทธิภาพ       
จึงก าหนดจัดท าโครงการจัดท าพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ และเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์        
ทางการศึกษาของผู้เรียนรวมทั้งด าเนินการให้มีการขยายไปใช้ในสถานศึกษาอ่ืน 
 2.2 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษา 
 2.3 เพ่ือกระจายอ านาจและให้อิสระแก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  เพ่ิมความคล่องตัว          
ในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.4 เพ่ือสร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
          1) ผู้เรียนจะมีพัฒนาในการเรียนรู้สูงขึ้น จากนวัตกรรมการเรียนการสอน 
          2) บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนได้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ถูกถ่ายทอด 
นวัตกรรมการเรียนการสอนและการบริหารที่เกิดจากโรงเรียนในพื้นท่ีนวัตกรรม 
                   3) สังคมในจังหวัดกาญจนบุรีจะลดความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาและ 
ลดความด้อยโอกาสทางการศึกษา 

3.2 เชิงคุณภาพ 
          1)  ผู้เรียนจะมีพัฒนาทั้งในด้านทัศนคติ ทักษะ และความรู้ ในรูปแบบอ่ืนจากพ้ืนที่นวัตกรรม 
          2) ครู บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียน จะมีอิสระในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ      
การบริหารจัดการเพ่ิมมากขึ้น 
          3) สภาพสังคมในจังหวัดกาญจนบุรี ความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาจะลดลง 
นักเรียนรุ่นใหม่มีความสามารถและพร้อมที่จะช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 
   1) ประชุมปฏิบัติการร่างแผนยุทธศาสตร์พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี 
   2) ประชุมปฏิบัติการจัดท ารูปเล่มร่างเอกสาร แผนยุทธศาสตร์พ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

 
ตุลาคม – ธันวาคม 2561 

กิจกรรมที่ 2 
   การเตรียมการรองรับและจัดการประชุมปฏิบัติการของ รมช.ศธ.  
และคณะกรรมการบริหารการจัดท ายุทธศาสตร์พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

 
ธันวาคม 2561 

กิจกรรมที่ 3 
   1) ประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรม 
นอกสถานที่ 
   2) นิเทศติดตาม ประชุม สรุป และรายงานผล ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ  

 
พฤษภาคม – กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  1,024,300  บาท   (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)  
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6. การประเมินผล

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
1) ผู้เรียนจะมีพัฒนาในการเรียนรู้สูงขึ้น จากนวัตกรรม

การเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนได้ประโยชน์จาก

แนวทางปฏิบัติที่ถูกถ่ายทอดนวัตกรรมการเรียนการสอนและ  
การบริหารที่เกิดจากโรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

3) สังคมในจังหวัดกาญจนบุรีจะลดความเหลื่อมล้ า ด้าน
คุณภาพการศึกษาช่วยท าให้ช่องว่างทางโอกาสทางการศึกษา 
ร้อยละ 100 

วัดและประเมินผล 

รายงานผล  
การพัฒนา 

รายงานผล 
การศึกษา 

แบบวัดและ
ประเมินผล 
แบบรายงานผล  
การพัฒนา 

แบบรายงานผล 
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
4) ผู้เรียนจะมีพัฒนาทั้งในด้านทัศนคติ ทักษะ และความรู้

ในรูปแบบอื่นจากพ้ืนที่นวัตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5) ครู บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียน จะมีอิสระ

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการเพ่ิมมากขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6) สภาพสังคมในจังหวัดกาญจนบุรี ความเหลื่อมล้ าด้าน
คุณภาพการศึกษาจะลดลง นักเรียนรุ่นใหม่มีความสามารถและ
พร้อมที่จะช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ร้อยละ 100 

วัดและประเมินผล 

รายงานผล  
การพัฒนา 

รายงานผล 
การศึกษา 

แบบวัดและ
ประเมินผล 
แบบรายงานผล  
การพัฒนา 

แบบรายงานผล 
การศึกษา 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เรียนจะมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นทั้งด้านทัศนคติ ทักษะ และความรู้โดยวัดได้จากผล  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7.2 ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา มีอิสระในการจัดการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการ ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน 
7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือจังหวัด มีระบบบริหารระดับเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน สามารถขยายผลนวัตกรรมพ้ืนที่การศึกษาข้อเสนอทางนโยบาย และกฎระเบียบ  
ที่ได้ปรับปรุง เป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอ่ืนได้ 
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งาน/โครงการ  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(กิจกรรม ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางทองพูน  สร้อยดอกจิก และคณะ  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – สิงหาคม  2562 

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

1. หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคม  
ให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย ตั้งแต่
ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการ        
กล่อมเกลาสังคม  ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาค
ส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและได้ก าหนดกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ กล่าวคือ 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต และกลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลัง การมี
ส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ( กิจกรรม ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ) เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ดังกล่าว

2. วัตถุประสงค์
4.1 ผู้บริหารและครู มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
4.2 ผู้บริหาร มีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
4.3 ครู มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 
4.4 ผู้นิเทศ มีการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 

       1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 36 โรงเรียน และโรงเรียนทั่วไปจ านวน 103 โรงเรียน รวม
เป็นจ านวน 139 โรงเรียน จ านวน 1 วัน 

       2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้กับครูผู้สอน 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 36 โรงเรียน และโรงเรียนทั่วไปจ านวน 103 โรงเรียน รวมจ านวน    
139 โรงเรียน จ านวน 1 วัน 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      1) ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการ ให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
      2) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

 

4. วิธีการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน (1 วัน) เมษายน 62 
2) จัดกิจกรรมการประชุมฯ ดังต่อไปนี้ 
    2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา          
ในสถานศึกษา ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
    2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา           
ในสถานศึกษา ส าหรับครูวิชาการ 
    2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลโครงการ
โรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เมษายน – สิงหาคม 62 

3) นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ มีนาคม  – สิงหาคม 62 
4) สรุปและรายงานผลตามโครงการ มีนาคม  – สิงหาคม 62 

 5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น จ านวน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล 

1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและครู มีความรู้       
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกต 

2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
จ านวน 36 โรง สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
เอกสาร แผนการ 
จัดการเรียนการสอน 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกตการสอน 

3) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนทั่วไปในในสังกัด            
มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร              
ต้านทุจริตศึกษา 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
เอกสาร แผนการ 
จัดการเรียนการสอน 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสังเกตการสอน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เป็นครูมืออาชีพโดยใช้การจัดกิจกรรมแบบ            
Active Learning  ได้อย่างมีคุณภาพ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 7.2 นักเรียนน าคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก      
ของคนไทย 12 ประการ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอย่างยั่งยืน 
 7.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมของเขตพ้ืนที่สูงขึ้น 
 7.4 โรงเรียนมีความพึงพอใจในการนิเทศ 
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งาน/โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยองค์คณะบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที ่  5   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    น.ส.ปิยนาถ  สืบเนียม  นางพรทิพย์ สัดทัด  นางวันทนีย์ ขาวผ่อง 

      นางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ และนายชาลี  ส ารองทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ         ใหม ่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้ในแต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและ
การจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนดในระดับจังหวัด โดยให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) คณะอนุกรรมการ 
บริการราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 

เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี และการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)   
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดท าโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีโดยองค์คณะบุคคลขึ้น

2. วัตถุประสงค์
 2.1 เพ่ือสนับสนุนให้องค์คณะบุคคลทั้ง 4 องค์คณะ ได้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  และ
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   2.2 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี
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3. เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

                  1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ด้านการบริหารงานบุคคล  เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลก่อนน าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(กศจ.กจ.) จ านวน 11 คน 12 ครั้ง/ปี   
                   2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง          
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด จ านวน 11 คน 9 ครั้ง/ปี 
                   3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับด้านการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบริการและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 11 คน 6 ครั้ง/ปี 
                   4) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.กจ.) จ านวน 17 คน 12 ครั้ง/ปี  

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1 1) การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)         
ด้านการบริหารงานบุคคล 

1.1) จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
1.2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในจังหวัด 

1.3) จัดท าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือน าเสนอ กศจ. 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

2 2) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
    2.1) จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
    2.2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 

2.3) จัดท าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือน าเสนอ กศจ. 

มกราคม – กันยายน 2562 

3 3) การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา 
    3.1) จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
    3.2) จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริการและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  
    3.3) จัดท าระเบียบวาระการประชุมเพื่อน าเสนอ กศจ. 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 และ

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

4 4) ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(กศจ.กจ.) 
    4.1) จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
    4.2) จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
    4.3) จัดท ารายงานการประชุม 
    4.4) แจ้งมติท่ีประชุมและข้อเสนอแนะให้หน่วยงาน/     

บุคคลที่เกี่ยวข้องด าเนินงานต่อไป 

ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  778,500   บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                  งบด าเนินงาน (ส านักงาน กคศ.) จ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
                    ขอรับการสนับสนุน (เพ่ิมเติม)   จ านวน 378,500  บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน 

 ห้าร้อยบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ร้อยละ 95 ของการประชุมองค์คณะบุคคล 
ทั้ง 4 องค์คณะ เพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

การตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ 
เช่น รายงานการประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม ฯลฯ  

รายงานการประชุมของแต่ละ
องค์คณะบุคคล 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  สู่การปฏิบัติ     
ในระดับจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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งาน/โครงการ  ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์    
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชาลี ส ารองทรัพย์ นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์ นางสาวสัทธา สืบดา  

       นายชัยวัตร ทองบ่อ นางพรทิพย์  สันทัด และนางสาววิไลรัตน์  คันธาวัฒน์ 
ลักษณะโครงการ   ใหม ่
ระยะเวลาด าเนินงาน      ตลุาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษา  
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีการก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ือแก้ไขปัญหาการจั ดการศึกษา        
ในส่วนภูมิภาค ทั้งในส่วนของโครงการองค์การ การบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ให้เกิดการขับเคลื่อน      
ในรูปแบบความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน             
หรือภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ ในการกระจายอ านาจและลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษา 
โดยสาระส าคัญของค าสั่งฯ ดังกล่าว คือการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 18 ภาคและการจัดตั้ง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 77 แห่ง โดยส านักงานศึกษาธิการภาค ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษา      
ในระดับภาคและจงัหวัด โดยอ านวยการ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน
ในสังกัดและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ส่วนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ท าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจ        
ของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ  การบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด จากค าสั่งดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่าอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการภาค มีหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนา   
ภาค มีหน้าที่ก าหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทาง      
การพัฒนาประเทศ ทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและจังหวัด นโยบาย            
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
ในพ้ืนที่ ส่วนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ สั่งการ ก ากับ 
ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการให้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่ วไป       
ของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด
           ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหาราชการในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการเกิดการบูรณาการระดับพ้ืนที่ สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ของกระทรวงศึกษาธิการและพ้ืนที่ จึงเห็นสมควรจัดโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น 
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 2. วัตถุประสงค์    

2.1 เพ่ือประสาน ติดตามความก้าวหน้า ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค และเสนอนแนะแก่สถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 
 2.2 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนราชการ         
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 
 2.3 เพ่ือรายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี 
3. เป้าหมาย 

   

          3.1 เชิงปริมาณ 

               1) แผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 50 เล่ม 
                2) การนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ในหน่วยงานจัดการศึกษาระดับ
จังหวัด รวม 13 อ าเภอ ทุกสังกัด รวมปีการศึกษาละ 2 ครั้ง  
                3) รายงานผลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 30 เล่ม 
                4) จัดประชุมบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ และตัวชี้วัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
          3.2 เชิงคุณภาพ 

                1) หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด มีความพร้อมรับการตรวจ
ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ     
                2) แผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับการตรวจ    
ราชการทุกระดับ 
                3) ข้อมูลรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษามีความครอบคลุม      
ทุกสังกัด ได้แก่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

                               4) บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางหรือ    
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและสามารถน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 

 

 



352 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์   
   1.1 จัดท าแผนตรวจราชการของส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 2 ครั้ง 16 คน 
   1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจ ติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.3 ด าเนินการประสาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
การจัดการศึกษา  2 ครั้ง 
   1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนข้อมูล  
(After Action Review : AAR) และสรุปผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 

มกราคม – กันยายน 2562 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 และ
สิงหาคม - กันยายน 2562 

มีนาคม - เมษายน 2562 
และสิงหาคม - กันยายน 2562 

2) การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการปรับปรุง
การปฏิบัติงาน จ านวน 43 คน ประชุม 1 วัน 2 ครั้ง 
   2.1 ประชุมขี้แจงการด าเนินงานตามนโยบายถ่ายทอด
ตัวชี้วัด 
   2.2 ประขุมสรุปผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 
   2.3 ประขุมสรุปผลการด าเนินงาน รอบ 9 เดือน 

ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 

มีนาคม - เมษายน 2562 
กรกฎาคม - สิงหาคม 2562

3) ติดตามนักเรียนทุน
3.1 ทุนสมเด็จพระบรมโอรสธิราช ม.ท.ศ จ านวน 18 คน
3.2 ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า จ านวน 17 คน
3.3 ทุนเฉลิมราชกุมารี จ านวน 8 คน

พฤษภาคม – กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
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6. การประเมินผล
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด มีความพร้อมรับ
การตรวจติดตามผลการด าเนินงานตาม
นโยบายการตรวจราชการ   

การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม 
 (Focus Group) 

แบบติดตาม ตรวจราชการ 

2) มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผน       
การด าเนินงานในปีต่อไป 

การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ 
การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) 

แบบติดตาม ตรวจราชการ 
แผนการตรวจราชการ 
รายงานการตรวจราชการ 
แบบรายงานตามตัวชี้วัด 

3) มีรายงานผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนทุน 

การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 สถานศึกษาน านโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
7.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีเอกสาร เครื่องมือ ข้อมูลสารสนเทศแนวทางการขับเคลื่อน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
7.3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีรายงานผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามนโยบายและยุทธศาสตร์        
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งาน/โครงการ      ตรวจสอบจ านวนนักเรียนและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางภิญญดา  รัตนพนังสกุล นางอาภา  เวชสุนทร และนางชัฎชรี  มริภัณณฎี 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ธันวาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2558 ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้กั บนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภทสามัญศึกษา 
เพ่ือบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียน จ านวน 70 % โดยมีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดูแลในเรื่องการก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียน
เอกชนให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการก าหนด
            เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ    
อย่างถูกต้อง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดท าโครงการตรวจสอบจ านวนนักเรียนและติดตาม
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนขึ้น  

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือทราบจ านวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลอื่น ๆ ของโรงเรียนเอกชน 

เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานด้านสารสนเทศ และใช้เป็นข้อมูลในการค านวณเงินอุดหนุนต่าง ๆ 
          2.2 เพ่ือรับทราบข้อมูลและเอกสารที่ด าเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ทุกประเภท เป็นไปตามระเบียบ 
แนวปฏิบัติที่ก าหนดอย่างถูกต้อง 

2.3 ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องและหาทางช่วยเหลือแก้ไข 
กรณีเกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ

1) โรงเรียนเอกชนได้รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน จ านวน  24 โรงเรียน
2) ตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ตามจ านวนนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่

10 มิถุนายน จ านวน 24 โรงเรียน 
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           3.2 เชิงคุณภาพ 

                1) ได้ข้อมูลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
และแนวปฏิบัติ 
                  2) บุคลากรผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบชัดเจนขึ้น ท าให้    
การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบและมีคุณภาพ 

       3) ได้ข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน  

 4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ 
1) ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2) จัดท าเครื่องมือในการตรวจติดาม 
3) แจ้งโรงเรียนเพ่ือรับการตรวจ 
4) ด าเนินการออกตรวจ 
5) สรุปและรายงานผล 

ธันวาคม 2561- กุมภาพันธ์ 2562 

ตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่มีสทิธิ์รับเงินอุดหนุน 
1) ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2) จัดท าเครื่องมือในการตรวจ 
3) แจ้งโรงเรียนเพ่ือรับการตรวจ 
4) ด าเนินการออกตรวจ 
5) สรุปและรายงานผล 

กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)   

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเอกชน ได้รับการ
ตรวจสอบและตรวจติดตาม 

  การสังเกต การสังเกต 

2) ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านการอุดหนุนฯ ได้รับความรู้ 

การสัมภาษณ์ 
การสังเกต 

การสัมภาษณ์ 
การสังเกต 

3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเอกชน ด าเนินการ 
เป็นไปตามระเบียบ ที่ถูกต้องและมีคุณภาพ 

การสังเกต 
วิเคราะห์เอกสาร 

การสังเกต 
วิเคราะห์เอกสาร 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

4) ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้านการอุดหนุนฯ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

การสังเกต 
วิเคราะห์เอกสาร 

การสังเกต 
วิเคราะห์เอกสาร 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          7.1 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ถูกต้อง และสามารถน าข้อมูล   
ไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้   

   7.2 ได้ข้อมูลในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด 
          7.3 โรงเรียนเอกชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับ
โรงเรียนเอกชนดียิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ 

   7.4 ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน มีขวัญก าลังใจ ส่งผลให้การบริหารงานโรงเรียนมีคุณภาพ 
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งาน/โครงการ  สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา 
        และฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่  5   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางนวลอนงค์  ปิยะพันธุ์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562 

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

1.หลักการและเหตุผล

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน จัดเป็นงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบประสานความร่วมมือ  ความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆและสถานประกอบการภายนอก  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทั้งภาคความรู้ และปฏิบัติให้แก่ผู้เรียน เพ่ือเพ่ิมพูนภาคความรู้     
ให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และฝึกการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทั้งด้านกระบวนการคิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น จนเกิดความมั่นใจและมีเจตคติที่ดีในการสามารถน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทาง             
ในการท างานและประกอบอาชีพ โดยเป็นการประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา       
กับองค์กรต่างๆ และสถานประกอบการภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน      
ได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้จัดท าโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาและฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา   
2.2 เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับองค์กรต่างๆและสถานประกอบการทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทั้งภาคความรู้ และฝึกทักษะประสบการณ์วิชาชีพให้แก่ผู้เรียน 
2.3 เพ่ือสร้างความร่วมมือที่ดีและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯให้สังคม ชุมชนภายนอกได้รับรู้รับทราบ

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ 

องค์กรต่างๆและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จ านวน  10 แห่ง/ปี 
3.2 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะประสบการณ์จริง และให้ความสนใจร่วมมือ 
เป็นอย่างดี 



358 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1) น าเสนอโครงการ ตุลาคม 2561 
2) จัดหาสถานประกอบการเพ่ือให้ภาคความรู้ และปฏิบัติให้แก่
ผู้เรียน 

ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561 

3) ด าเนินโครงการตามแผนและสรุปผลโครงการ ธันวาคม 2561- กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)

6. การประเมินผล

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) องค์กรต่างๆและสถานประกอบการทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

แบบบันทึก แบบบันทึก 

2) นักเรียน นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะ
ประสบการณ์จริง และให้ความสนใจร่วมมือ 
เป็นอย่างดี 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 คณะครูอาจารย์ภายในสถานศึกษาสามารถท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 
7.2 สถานศึกษา องค์กรต่างๆและสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันจัดบริการ 

การศึกษาให้กับชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

7.3 นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในชุมชนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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งาน/โครงการ    สนับสนนุการปฏิบัติงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลระดับภาคและระดับจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายชาลี ส ารองทรัพย์ นายนิวัตน์ โชติสวัสดิ์ นางสาวสัทธา สืบดา 

       นายชัยวัตร ทองบ่อ และคณะศึกษานิเทศก์ 
ลักษณะโครงการ         ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน    ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562   

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

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 ก าหนดให้มี
การตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้มีการก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อทางราชการและสอดคล้องกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 โดยส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการตรวจราชการ ผู้รับการตรวจ และ ปฏิบัติงานติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดท าโครงการสนับสนุนการตรวจ
ราชการและการติดตามประเมินผลระดับจังหวัดขึ้น 

2. วัตถุประสงค์
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจราชการกรณีปกติ 

การตรวจราชการแบบบูรณาการและการตรวจราชการกรณีพิเศษ 

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ
     ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการตรวจราชการ การด าเนินงานตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 2 ครั้ง 
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           3.2 เชิงคุณภาพ
1) แผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีความสอดคล้องกับ การตรวจ

ราชการทุกระดับ 
2) ข้อมูลรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา มีความครอบคลุมทุกสังกัด

ได้แก่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน

     กิจกรรม/ขึ้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ประชุมการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 

มกราคม – มีนาคม 2562 

2) ประชุมการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 

เมษายน - กันยายน 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน  49,000 บาท  (สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

6. การประเมินผล

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) จ านวนครั้งในการร่วมติดตามและ
สนับสนุนการตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี) 

การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์ 

2) จ านวนรายงานผลการร่วมตดิตาม ประเมินผล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัดกาญจนบุรี (ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ/ปี) 

เอกสารรายงานผล 
การร่วมติดตามประเมินผล 

แบบติดตาม ตรวจราชการ  
แผนการร่วมตรวจราชการ 
รายงานการร่วมตรวจราชการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 สถานศึกษาน านโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
7.2 หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ในการบริหาร 

และจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นอย่างมีประสิทธิผล
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ              ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ 
        นักเรียนและนักศึกษาจังหวัด และศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศรัณย์รัช เดชอุ่ม นางปานไพลิน แม้นพรม และนางสาวจงกล  สงวนศักดิ์ 
ลักษณะโครงการ        ใหม ่    
ระยะเวลาด าเนินงาน   เมษายน – กันยายน 2562 

.............................................. 
1.หลักการและเหตุผล

         ตามที่ ได้ มีประกาศใช้พระราชบัญญัติ คุ้ มครองเด็ก  พ.ศ.2546 และมีผลบั งคับใช้ เมื่ อวันที่ 
30 มีนาคม 2546 หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มาตรา 63-67 กระทรวงศึกษาธิการ           
จะต้องด าเนินการและส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรหลักและสถานศึกษาด าเนินการและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ประกาศกระทรวงศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมความประพฤติตามเจตนารมณ์ ประกอบมีค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สป. 
133/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 มีนาคม 
2561  เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่องจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อ “ศมร.ศธจ.”  
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตระหนักและเห็นความส าคัญการส่งเสริม สนับสนุน           
การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด และศูนย์เสมารักษ์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน         

และนักศึกษา   
2.2 เพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษา สามารถบูรณาการ       

และขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้อย่างเป็นระบบ  

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ จ านวน 50 คน 

1) คณะกรรมการตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 133/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2561
2) คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่

ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

       3.2 เชิงคุณภาพ 
    คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริม            
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน
และนักศึกษา 

4. วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

1) แจ้งกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรที่เก่ียวข้อง เข้าร่วม
ประชุม 

เมษายน 2562 

2) จัดการประชุมกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมา
รักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 

3) สรุปและรายงานผล สิงหาคม – กันยายน 2562 

5. งบประมาณ    รวมทั้งสิ้น  จ านวน  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)

6. การประเมินผล

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ฯ
เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 85 

การตรวจสอบ บัญชีลงเวลา 

2) ศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถ
บูรณาการและขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 

รายงาน แบบรายงาน 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
           คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา             
มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดีต่อศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถขับเคลื่อน
งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างเป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ ส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น, อ.ก.ต.ป.น.) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศีกษามัธยมศึกษา เขต 8/กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพจนพร  รุ่งทอง  และคณะ 
ลักษณะงานโครงการ ใหม่       
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2561  - กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล  
 มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ก าหนด       
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ ส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย 
เพ่ือให้เกิดการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการ       
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ตัวบ่งชี้ที่ 5  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา      
(ก.ต.ป.น.) เป็นกลในการด าเนินการตามกรอบภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ              
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป รวมทั้งการน านโยบายสู่การปฏิบัติ  ให้บรรลุเป้าหมาย และ
น าผลการพัฒนามาใช้อย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค ์ 
         2.1 เพ่ือสนับสนุนกระบวนการนิเทศการศึกษา ภายใต้การมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล เครือข่าย     
ที่เก่ียวข้อง  ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานตามภารกิจหลักและงานนโยบาย 
         2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด 
         2.3 เพ่ือน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาการศึกษาในสังกัด ไปเป็นฐานในการวางแผนปรับปรุง พัฒนาในรอบต่อไป 
3. เป้าหมาย  
         3.1 เชิงปริมาณ 
                 1) จัดประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น./ อ.ก.ต.ป.น.) เพ่ือจัดท าแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การบริหารและการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาในสังกัด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
                 2) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา สถานศึกษา        
ในสังกัดทุกแห่ง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 



364 
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                 3) จัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาการศึกษาในสังกัดต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
                  1) คณะกรรมการ/อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น./ 
อ.ก.ต.ป.น.) มีวิธีการและเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ 
                  2) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหาร
และจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ/อนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา               
(ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
                  3) มีรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและจัดการศึกษา              
ของสถานศึกษาการศึกษาในสังกัดต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1) จัดประชุมวางแผนการด าเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล   
และนิเทศการศึกษาโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์  

1. 2) จัดท าเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ของ ก.ต.ป.น./ อ.ก.ต.ป.น. 

2. 3) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
4) สรุป และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ 

  5) จัดประชุมคณะ ก.ต.ป.น./ อ.ก.ต.ป.น. ตามโอกาส/ความจ าเป็นเร่งด่วน 

 มกราคม  และพฤษภาคม 2562 
 

  มกราคม และมิถุนายน 2562 
 

มกราคม และสิงหาคม2562 
กุมภาพันธ์ และสิงหาคม2562 

  มกราคม – กันยายน 2562 

6. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 

7. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัด 

1) มีคู่มือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การตรวจสอบ ตรวจสอบคู่มือการนิเทศ 

2) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การบริหารและ   
การจัดการศึกษา 

ตรวจสอบผลการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ 
 

3) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการบริหารและ    
การจัดการศึกษาที่สนองตอบนโยบายได้อย่างมี
คุณภาพ และเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูล
ประเมินผล 
 

รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้น าเสนอผลการด าเนินงานที่เป็นแบบอย่าง และได้แนวทาง             

ในการปรับปรุง พัฒนาอย่างเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา  
           7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
โดยใช้รูปแบบและกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง  
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งาน/โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี  
                     (พ.ศ.2562 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางทิพย์ปภากร  กิจเฟื่องฟู  และนางภีรดา  หมอดี  
ลักษณะโครงการ          ใหม ่  
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตุลาคม  2561 – กันยายน  2562  

………………………………………….. 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กรเน้น 

กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผล  
สัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  
ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง     
กรม และจังหวัด  
          ทั้งนี้  ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องน าแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ                
โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก าหนดทางทิศทางหรือแนวปฏิบัติ                                 
ในการด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และน าไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน              
คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
          และเพ่ือให้การก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรสอดคล้องกับนโยบายและเป็นเครื่องมือในการบริหาร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จึงจัดท าโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 -2565)             
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

  2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 3 มีแผนพัฒนาคุณภาพ      
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
เป็นกรอบทิศทางการด าเนินงานด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงาน
คณะกรรมการการ ศึกษาข้ันพื้นฐาน และเป็นเครื่องมือบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.2. เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ทราบถึงกรอบทิศทางในการด าเนินงานด้านการศึกษา และใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  และสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ 
จุดเน้น ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา         
กาญจนบุรี เขต 3  

3. เป้าหมาย   

 3.1 เชิงปริมาณ 
     1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี                      

(พ.ศ.2562-2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 45 คน                     
1 ครั้ง 5 วัน 

     2) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 -2565) และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและบริหารจัดการงบประมาณ 
จ านวน 30 เล่ม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.kaned3.go.th 

3.2 เชิงคุณภาพ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และหน่วยงานในสังกัด มีทิศทาง    
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามความต้องการ ที่สอดคล้องกับนโยบาย กรอบกลยุทธ์ จุดเน้น 
ตัวชี้วัด ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีแผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับการบริหาร
จัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

1) เสนอขออนุมัติด าเนินการ, แต่งตั้งคณะกรรมการและ 
เสนอขออนุมัติโครงการฯ แจ้งผู้เกี่ยวข้องเสนอแผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับแผนกลยุทธ์และ            
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
3) ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม 
4) จัดท าร่างแผนฯ น าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
5) จัดท าเอกสารรูปเล่มแผนฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์             
ให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
6) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                        
7) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ตุลาคม  2561 
 
 
ตุลาคม 2561 
 
ตุลาคม 2561 
พฤศจิกายน 2561 
 
ธันวาคม 2561 
 
พฤศจิกายน 2561- กันยายน 2562 
ตุลาคม  2562 
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5. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  252,600  บาท  (สองแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)    

6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
จุดเน้นที่ครอบคลุมภารกิจด้านการจัด
การศึกษาท่ีตอบสนองนโยบายที่เก่ียวข้อง 
2) ร้อยละของผลการด าเนินงานที่สอดคล้อง 
กับกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) ร้อยละของสถานศึกษา มีแผนงาน/โครงการ  
ที่สอดคล้องกับกรอบกลยุทธ์ จุดเน้น/ตัวชี้วัด 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน และ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

รายงาน ประเมินผล 
 
 
 
รายงาน ประเมินผล 
 
 
ติดตาม รายงาน ประเมินผล 

แบบรายงาน  
สรุปผลการด าเนินงาน  
 
 
แบบรายงาน  
สรุปผลการด าเนินงาน 
 
แบบรายงาน  
สรุปผลการด าเนินงาน 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

           7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีทิศทางการด าเนินงานและ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ท าให้การบริหารจัดการด้านการศึกษาและการบริหารด้านงบประมาณ
เป็นไปย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้การด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ
ที่สูงขึ้น 
            7.2 สถานศึกษาในสังกัด 80 แห่ง มีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
และมีแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ได้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
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งาน/โครงการ      งานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ที่  5         พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรทิพย์ สันทัด, นางสาวปิยนาถ สืบเนียม, นางสาวฉัตรกุล ตรงคมาลี 
             นางทัดดาว พูลพิพัฒน์, นางสาววราภรณ์ ย่านงูเหลือม,  
ลักษณะโครงการ   ใหม่  
ระยะเวลาด าเนินงาน   มกราคม – มีนาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 มติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 มีมติก าหนดให้วันที่ 16 มกราคม 
ของทุกปีเป็นวันครู โดยให้ความส าคัญต่อครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี      
เพ่ือประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก โดยก าหนดความมุ่งหมายเพ่ือประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ และเพ่ือส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน คุรุสภาจึงได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นในปีแรก
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ.2562 นับเป็นการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 กอปรกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 57 ก าหนดให้ยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุน    
การจัดการศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ให้มี            
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมาตรา 75 ก าหนดว่าข้าราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษาผู้ใดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กระทรวงเจ้าสังกัด ส่วนราชการ
และหน่วยงานทางการศึกษา ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติตามควรแก่กรณี 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
ตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละจนท าให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงาน         
เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือขวัญและก าลังใจส าหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเป็นเกียรติประวัติ      
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี          
แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์    

 2.1 เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ และพัฒนาวิชาชีพครู 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน 
 2.4 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ  
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3. เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

               ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       
ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

            ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ     
ในจังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และประกาศเกียรติคุณ  ผู้ประกอบวิชาชีพครู    
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เกิดขวัญก าลังใจ สร้างความรักความสามัคคี  ได้รับความรู้ความก้าวหน้าส าหรับ          
ผู้ประกอบวิชาชีพครู 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมวางแผน      

การด าเนินงาน 
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 

2) ประสานและจัดหาสถานที่จัดงาน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 

3) แจ้งหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วม
กิจกรรมวันครู 

ธันวาคม 2561 

4) ด าเนินการจัดงานวันครู มกราคม 2562 

5) สรุป/ติดตามผล/รายงานผลโครงการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 78,000 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด

และประเมินผล 

1) ร้อยละ 80 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมงานวันครู ตรวจสอบลายมือชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมบัญชีลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ตรวจสอบลายมือชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

บัญชีลงลายมือชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2) ร้อยละ 90 ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมงานวันครู

ในภาพรวมการ  สอบถามแบบประเมินการจัดงาน 

วันครู ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ส าหรับส่วนภูมิภาค) 

การสอบถาม แบบประเมินการจัด     
งานวันครู ประจ าปี         
พ.ศ. 2562           
(ส าหรับส่วนภูมิภาค) 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63     
พ.ศ.2562 แล้วเกิดความตระหนักระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีขวัญและก าลังใจ        
มีความรู้รักสามัคคี มีความมุ่งมั่นที่จะเพ่ิมพูนความรู้ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และตระหนักถึงความส าคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน 
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งาน/โครงการ  จัดงาน “เผยแพร่ผลการด าเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ  
              ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5     พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวราภรณ์  เนาวราช นายชาลี ส ารองทรัพย์  และนางวันทนีย์  ขาวผ่อง   
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  มกราคม – มีนาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
ในช่วงปีที่ 4 ของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการได้มีการขับเคลื่อน

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเร่งพัฒนางานการศึกษาทั้งระบบ ให้การศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาคน   
ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ในทุกระดับและทุกประเภท การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และการพัฒนาประเทศ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสทางการศึกษา    
ให้เข้าถึงผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้การด าเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาส            
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง เพ่ือร่วมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี     
การเชื่อมโยงและบูรณาการกับภาคีเครือข่าย ภาคประชารัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับจากการประชุมผู้บริหาร
องค์กรหลัก ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ประชุมได้เห็นชอบให้สร้างการรับรู้ความเข้าใจ     
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างโดยจัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดรับกับการจัดงานวันครู (16 มกราคม 2562) 
พร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา เช่น กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมน าเสนอผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี        
โดยบูรณาการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562  
 ดังนั้น เ พ่ือสร้างการรับรู้  และเข้าใจผลการด าเนินงานในรอบ 4 ปี  และเผยแพร่ผลงาน                
ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้สาธารณชนเกิดเจตคติที่ดี มีความศรัทธาเชื่อมั่น       
และให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี  น ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดี                   
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         
จึงจัดท าโครงการจัดงาน “เผยแพร่ผลการด าเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
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2. วัตถุประสงค์    
2.1 เพ่ือสร้างการรับรู้ และเข้าใจผลการด าเนินงานในรอบ 4 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่

จังหวัดกาญจนบุรี 
 2.2 เพ่ือให้สาธารณชนเกิดเจตคติที่ดี มีความศรัทธาเชื่อมั่น และให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี น ามาซึ่งภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกระทรวงศึกษาธิการ 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
                  1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงาน “เผยแพร่ผลการด าเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 
    1.1 ผู้บริหาร และครู  จ านวน 500 คน 
    1.2 นักเรียน นักศึกษา  จ านวน 300 คน 
    1.3 ผู้ปกครอง และผู้สนใจ จ านวน 200 คน 
          2) หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 – 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวั ด
กาญจนบุรี  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี อาชีวศึกษา
จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่สนับสนุน
โครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐ และโรงเรียนร่วมพัฒนา 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
           ผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้สนใจ รับรู้และเข้าใจผลการด าเนินงานใน      
รอบ 4 ปีของกระทรวงศึกษาธิการ มีเจตคติที่ดี มีความศรัทธาเชื่อมั่น และให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ประชุมผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่ร่วมจัดการศึกษาสังกัดอ่ืน ๆ 

มกราคม 2562 

2) ประชุมกรรมการ/คณะท างานฯ เพื่อวางแผนการด าเนินงาน มกราคม 2562 
3) ด าเนินการจัดนิทรรศการผลงานความส าเร็จเชิงประจักษ์ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 16 มกราคม 2562 

มกราคม 2562 

4) สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพื่อน าไปพัฒนาการจัดงานครั้งต่อไป มกราคม 2562 
5) รายงานผลการด าเนินงาน มกราคม 2562 
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5.งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น  จ านวน  50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
มีความพึงพอใจในการจัดงาน 

สอบถาม แบบสอบถาม 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 7.1 สาธารณชนรับรู้ และเข้าใจผลการด าเนินงานในรอบ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดเจตคติที่ดี 
มีความศรัทธาเชื่อมั่น และให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี น ามาซึ่ง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
 7.2 ผู้ร่วมงานเกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และการน าเสนอผลงานใหม่ ๆ  

 7.3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา บุคคลทุกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีเจตคติที่ดี 

รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

 7.4 วิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคม 
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งาน/โครงการ   อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิผลของระบบประกัน 
 คุณภาพภายในโดยสถานศึกษา” 
ยุทธศาสตร์ที่  5      พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอรทัย  บูรณะพิทักษ์  
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่มีการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ปัจจุบัน สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีความเหลื่อมล้้าแตกต่างกัน ทั้งในด้าน
งบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือแม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวมทั้งปัจจัยเอ้ืออ่ืนๆ เช่นความร่วมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษา การสนับสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ใกล้สถานศึกษา และการติดตาม
ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการศึกษา อีกทั้ง ปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทและความต้องการของตนเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพภายในการบริหาร
จัดการจึงมีความแตกต่างกัน ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ส้าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการ
ด้าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการส้าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
รวมทั้ง ยังได้ก้าหนดกรอบและแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานและตัวชี้วัด ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส้าคัญ ซึ่งมาตรฐานและตัวชี้วัดในด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ยังก้าหนดความคาดหวังที่ต้องการให้
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา การน้าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้ความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มาใช้ในการ
พัฒนาและการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะท้าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด้าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาจะสะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา  
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด และตระหนักถึงความส้าคัญของ
การประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดท้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิผลของระบบ
ประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา” เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ที่มีส่วน
ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างถ่องแท้ 
สามารถน้าแนวทางการด้าเนินงานไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะและคุณภาพการศึกษาที่พึงประสงค์ที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา อีกทั้งเพ่ือเตรียมการส้าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สมศ.) ในรอบท่ี 4 อีกด้วย  

2. วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ้าปี และรู้วิธีการจัดท้าระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเต็มรูปแบบ  
  2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน ครู 
สถานศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
  3. เพ่ือกระตุ้นคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
  4. เพ่ือให้ครูสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน มีการปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  5. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  
  6. เพ่ือให้นักเรียนได้รับผลการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ข้าราชการครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) จ้านวน 40 ราย 
              3.1.2 ข้าราชการครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านเก่าวิทยา) จ้านวน 17 ราย 
  3.1.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ช่วยครู) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) จ้านวน 70 ราย 
 3.1.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผู้ช่วยครู) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวั ด
กาญจนบุรี 2 (บ้านเก่าวิทยา) จ้านวน 33 ราย 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
              3.2.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ้าปี และรู้วิธีการจัดท้าระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเต็มรูปแบบ 
 3.2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 น้าความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะท้างานเพ่ือด้าเนินการตามโครงการฯ ตุลาคม 2561 
2) แจ้งกลุ่มเป้าหมายทุกรายเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลาที่ก้าหนด พฤศจิกายน 2561 
3) ติดต่อประสานงานกับวิทยากรเพื่อมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมและประสานสถานที่เพ่ือใช้ในการฝึกอบรม 

พฤศจิกายน 2561 

4) ฝึกปฏิบัติ จัดชุดวิทยากรไปโรงเรียนเป้าหมายดังนี้ 
    4.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)  
จัดกลุ่มฝึกปฏิบัติออกเป็น 5 กลุ่ม โดยใช้วิทยากร 5 คน 
    4.2 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนอง
อ้าเภอจีน) จัดกลุ่มฝึกปฏิบัติออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้วิทยากร 4 คน  

ธันวาคม 2561 

5) สรุปรายงานผลโครงการ ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ้านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)    

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80     
มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ้าปี และ   
รู้วิธีการจัดท้าระบบการประกันคุณภาพภายใน   
อย่างเต็มรูปแบบ 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 

2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   
น้าความรู้ที่ ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม
สั มมนามาประยุ กต์ ใ ช้ ในการปฏิบั ติ ง าน ได้        
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถาม 
สัมภาษณ์ 
สังเกต 

แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติ

การประจ้าปี และรู้วิธีการจัดท้าระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเต็มรูปแบบ  
  7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน ครู 
สถานศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
  7.3 คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ประจักษ์  
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          7.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน มีการปฏิบัติที่มี
เป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน    
  7.5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น้าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.6 นักเรียนได้รับผลการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่มีมาตรฐาน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น 
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งาน/โครงการ      พัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา   
ยุทธศาสตร์ที่  5         พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์ นางวารินทร์  สุขกุล และนางรุ่งอรุณ หัสชู 
ลักษณะโครงการ  ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  มกราคม – กันยายน 2562   

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

1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ มาตรา 47 วรรคสอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังนี้ 
ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ในกฎกระทรวงนี้  
การประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึงการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีความเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ    
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล      
การด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้ การประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ว่าการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีคุณภาพ  ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
การประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษาข้ึน 

2. วัตถุประสงค์    

 2.1 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่    
ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 

  2.2 เพ่ือสร้างคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
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3. เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

               จัดอบรมครู ผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ศึกษาในจังหวัด โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 24 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 48 คน ระยะเวลา 2 วัน 
           3.2 เชิงคุณภาพ 

                   ครูผู้รับผิดชอบ ระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเชื่อมั่นในแนวทางการปฏิบัติระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวใหม่ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 

4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

สร้างความรู้ความเข้าใจในการประเมินมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
2) รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 

 

 

กุมภาพันธ์ 2562 
 

 

มีนาคม 2562 

ขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนต้นแบบ 

1) นิเทศโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบการ

ประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

2) รายงานผลการนิเทศ 

 

 

เมษายน 2562 

 

พฤษภาคม 2562 

การวิเคราะห์การด าเนินงานด้านการประเมินมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
1) รวบรวมข้อมูลการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
(SAR) 
2) จัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปี
การศึกษา 2561 และสรุปผล 
3) รายงานผลการวิเคราะห์ (SAR) 

 
 

 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2562 

 
กรกฎาคม 2562 

 
 

สิงหาคม 2562 

รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ สิงหาคม 2562 

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 55,030 บาท  (ห้าหมื่นห้าพันสามสิบบาท) 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาในจังหวัดที่ได้รับ 
การพัฒนาศักยภาพการประเมินและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการเข้าร่วมประชุม 

เอกสารลงลายมือชื่อเข้าร่วม
ประชุม 

2) ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมี  
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

สังเกต แบบสอบถาม แบบทดสอบ 
Pre-test – Post-test 

3) รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (SAR) ของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2561  

วิเคราะห์การด าเนินงาน
ด้านการประเมินมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

แบบรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
(SAR) 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 7.1. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
7.2 โรงเรียนมีคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 7.3 บุคลากรและผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 7.4 ชุมชนมีความเชื่อถือศรัทธาต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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งาน/โครงการ     การพัฒนาความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา     
ยุทธศาสตร์ที่  5         พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร่ เขต 3   

 ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวปัทมา วิญญกูล  ว่าท่่ร.ต.วิบูลย์  ชมละม้าย  นายกุลวุฒิ  ดอกเข็ม                                                      
            และนางนิลวรรณ  ทองเท่ยนชัย  
ลักษณะโครงการ          ต่อเน้่อง     
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 

          ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งกฎกระทรวงฉบับน่้
ให้ความชัดเจนเก่่ยวกับสถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้ม่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภท
การศึกษา พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และด าเนินการตามแผนท่่ก าหนด และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหร้อ
หน่วยงานท่่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี ซึ่งให้หน่วยงานต้นสังกัดหร้อหน่วยงานท่่ก ากับดูแล
สถานศึกษาม่หน้าท่่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหล้อ และแนะน าสถานศึกษาเพ่้อให้การประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเน้่อง 

   หลังจากท่่ม่การประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ. 2561  ดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเร้่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา              
ขั้นพ้้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่้อเป็นหลักในการเท่ยบเค่ยงส าหรับ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้้นท่่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน         
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้้นฐาน เร้่อง แนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้้นฐาน พ.ศ. 2561 เพ้่อให้หน่วยงานต้นสังกัด ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการ
เพ่้อพัฒนา ส่งเสริม ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพ่้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้้นฐาน ส านักงานเขตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร่ เขต 3 ม่โรงเร่ยนในสังกัด  จ านวน 
80 โรงเร่ยน ซึ่งโรงเร่ยนดังกล่าวต้องได้รับการพัฒนาเพ่้อสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และโรงเร่ยนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการน ากฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพทางการศึกษา        
พ.ศ. 2561 และการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้้นฐาน และระดับการศึกษา      
ขั้นพ้้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ มาพัฒนาให้สอดคล้องกับการบริหารงานโรงเร่ยนต่อไป พร้อมทั้งม่โรงเร่ยน      
ท่่เข้าร่วมโครงการประชารัฐ จ านวน 4 โรงเร่ยน ต้องได้รับการเตร่ยมความพร้อมก่อนรับการประเมินคุณภาพ
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การศึกษา รอบ 4 ดังนั้น ส านักงานเขตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร่ เขต 3 จึงได้ด าเนินการ 
“โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา” ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์    
 2.1 เพ่้อพัฒนาศึกษานิเทศก์ทุกคนให้ให้ม่ความเข้มแข็งในระบบการประกันคุณภาพภายในการศึกษา 
 2.2 เพ่้อให้ผู้บริหารโรงเร่ยน และครูม่ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน                      
และสามารถน าไปปฏิบัติในโรงเร่ยนให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยม่คู่ม้อเป็นแนวทางการปฏิบัติของมาตรฐาน             
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
          2.3 เพ่้อพัฒนาสถานศึกษาทุกแห่ง ให้ม่ความเข้มแข็งในระบบการประกันคุณภาพภายในการศึกษา
 2.4 เพ่้อเตร่ยมความพร้อมให้กับโรงเร่ยนประชารัฐทั้ง 4 แห่ง ก่อนการประเมินภายนอกรอบ 4 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
                  1) เพ่้อพัฒนาศึกษานิเทศก์และคณะวิทยากรจ านวน 15 คน ให้ให้ม่ความเข้มแข็งในระบบ     
การประกันคุณภาพภายในการศึกษา  
         2) โรงเร่ยนในสังกัด จ านวน 80 โรงเร่ยน ม่ความเข้มแข็งในระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ได้อย่างม่ประสิทธิภาพ และเป็นภารกิจเช่นเด่ยวกับงานประจ าของโรงเร่ยน 
                  3) ผู้บริหารโรงเร่ยน และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเร่ยนละ 2 คน    
ได้รับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพดังมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
                  4) โรงเร่ยนประชารัฐทั้ง 4 โรงเร่ยน โดยม่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 90 คน         
ม่ความพร้อมก่อนการประเมินภายนอกรอบ 4 
           3.2 เชิงคุณภาพ 
                  1) ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาให้ม่ความเข้มแข็งในระบบการประกันคุณภาพภายใน
การศึกษา  
        2) โรงเร่ยนทุกแห่งม่ระบบการประกันคุณภาพภายในท่่เข้มแข็ง และม่คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาดังมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการใหม่ 
                  3) โรงเร่ยนสามารถด าเนินการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเร่ยนตามมาตรฐาน
ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
                  4) โรงเร่ยนประชารัฐม่คุณภาพตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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4. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
     1) พัฒนาศึกษานิเทศก์เก่่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้้นฐาน จ านวน 1 วัน 
     2) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเร่ยนประชา
รัฐ  จ านวน 4  โรงเร่ยน จ านวน 90 คน  
     3) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษาท่่รบัผิดชอบงาน
ประกันในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้้นฐานทุกโรงเร่ยน   จ านวน 3 จุด 
ตามอ าเภอ ๆ ละ 1 วัน     

ตุลาคม 2561 –  
กันยายน  2562 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
      1) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานการเตร่ยมความพร้อมใน
การประเมิน รอบ 4 (โรงเร่ยนประชารัฐ)และสถานศึกษาทุกแห่ง โดยคณะ
กรรมการฯ 
      2) คณะกรรมการด าเนินโครงการการพัฒนา ความเข้มแข็งระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา จ านวน 15 คน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการขับเคล้่อน
ระบบการประกันคุณภายภายในของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  
รายงานผล 
     รายงานผลการด าเนินงานโครงการ โดยจัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนิน
โครงการ จ านวน 10 เล่มๆ ละ 150  บาท   

5. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  217,990  บาท  (สองแสนหนึ่งหม้่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)    

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1) ร้อยละของศึกษานิเทศก์ม่ความรู้ความเข้าใจ 
ม่ทักษะและแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้้นฐานโดยม่ความ
เข้มแข็ง 
ในระบบการประกันคุณภาพภายในการศึกษา  

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
ทดสอบ  

แบบสังเกต
สัมภาษณ์
แบบทดสอบ 

2) ร้อยละของโรงเร่ยนม่ระบบประกันคุณภาพภายในท่่เข้มแข็ง
ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวง 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
ประเมิน 

แบบประเมิน 
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ตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

3) ร้อยละของผู้บริหารโรงเร่ยน และครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ม่ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
ทดสอบ 

แบบสังเกต
สัมภาษณ์
แบบทดสอบ 

4) ร้อยละของโรงเร่ยนประชารัฐม่คุณภาพตามมาตรฐานของ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและม่ความพร้อมก่อนการประเมิน
ภายนอก รอบ 4 

สังเกต 
สัมภาษณ์ 
ทดสอบ 

แบบสังเกต
สัมภาษณ์
แบบทดสอบ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ส านักงานเขตพ้้นท่่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร่ เขต 3 และโรงเร่ยนม่ความเข้มแข็ง โดยม่ระบบ

ประกันคุณภาพทางการศึกษาตามกฎกระทรวง และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการใหม่ ได้รับ      
การพัฒนาอย่างต่อเน้่องจนเป็นแบบอย่างท่่ด่ และเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตลอดไป  พร้อมทั้ง
โรงเร่ยนประชารัฐม่คุณภาพตามมาตรฐานของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  และม่ความพร้อมก่อน           
การประเมินภายนอกรอบ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษและพื้นที่ชายแดน 
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งาน/ โครงการ  จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศุภนาฎ  ศิริคงคา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสม
กับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่  21 มีพันธกิจ
ด้านการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการม ี     
ส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนิน
กิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนในรูปแบบต่าง ๆ มีเป้าประสงค์ ให้ประชาชนผู้ด้อยพลาด 
และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา      
สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสู่ความม่ันคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน โดยมีนโยบาย
เร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพัฒนา            
และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติโดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ   
ของสถาบันหลักของชาติรณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทยน้อมน า
และเผยแพร่ศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชด าริต่าง ๆ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้กับประชาชนเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสามารถยืนหยัด อยู่ได้อย่างมั่นคงและมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเหมาะสมตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี    
“สามสงฆ์ทรงพระคุณ”  จึงได้จัดท าโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
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2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
                  ประชาชนในอ าเภอเมือง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ และ     
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน  200 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ  

       ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข สังคมและชุมชนเข้มแข็ง คิดเป็น
แก้ปัญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 

4. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
      กลุ่มเป้าหมาย    ประชาชนในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอไทรโยค              
อ าเภอทองผาภูมิ และอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
      พื้นที่เป้าหมาย   อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ 
และอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

5. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ประชุมวางแผนการจัดท าแผนประจ าปี 2562 ตุลาคม 2561 
 2) ประสานงานกับผู้น าชุมชน/ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการ          
ท าเวทีประชาคม/ท าเวทีประชาคมร่วมกับผู้น าชุมชนและ ชาวบ้าน 
แนะน าหน่วยงาน บทบาท หน้าที่ 
    2.1 สอบถามความต้องการในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น   
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่การท าปุ๋ยสูตรต่าง ๆ เป็นต้น 
    2.2 สรุปผลการจัดท าเวทีประชาคมในการน าเสนอที่ประชุม        
และลงมติเพ่ือด าเนินการจัดท าแผน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 

3) จัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อบรมให้ความรู้โดยการบรรยาย เช่น เศรษฐกิจพอเพียง    
และเกษตรทฤษฎีใหม่การท าปุ๋ยสูตรต่าง ๆ เป็นต้น 

มกราคม– สิงหาคม 2561 

4) สรุปรายงานผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กันยายน 2562 

6. งบประมาณ   รวมทั้งสิ้น จ านวน 24,400 บาท (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความสุขในการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข สังคมและชุมชนเข้มแข็ง คิดเป็นแก้ปัญหา    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
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งาน/โครงการ  การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพบริเวณ 
   ชายแดน  เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ งานความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี   
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม – กันยายน 2562 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

   ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  อนุมัติให้ส านักความร่วมมือและสถานศึกษา
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดนเพ่ือรองรับการขยายตัว      
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ       
เท่าเทียมและทั่วถึง   โดยด าเนินกิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของพ้ืนที่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศ   
เพ่ือนบ้าน ตลอดจนพ้ืนที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ      
และวิชาชีพที่สอดรับและจ าเป็นให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขยายโอกาสให้เยาวชนเข้าถึง          
การอาชีวศึกษาที่มีมาตรฐาน และเพ่ือส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ               
ของผู้ประกอบการในพ้ืนที่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมถึงพ้ืนที่เขตพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

   วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  สนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา         
โดยจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี  ในกิจกรรมที่ 1 
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น  ให้กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 2 รายวิชา   
คือ 1) การซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์เล็ก 2) การดูแลและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และกิจกรรมที่ 2          
การอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/เมียนมา)  ช่วงระยะเวลาเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2562 
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2. วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาในพ้ืนที่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนพ้ืนที่เขตพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี     

  2.2  เพ่ือขยายโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงการอาชีวศึกษาท่ีมีมาตรฐาน ได้รับการพัฒนาทักษะทาง 
วิชาชีพที่สามารถเทียบเคียงมาตรฐานวิชาชีพระหว่างประเทศไทยและประเทศเพ่ือบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน 
        2.3  เพ่ือส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพที่สอดรับกับความต้องการของ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนพ้ืนที่เขตพัฒนา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. เป้าหมาย 
        3.1 เชิงปริมาณ 
          1) ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามความต้องการของพ้ืนที่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทย
และประเทศเพ่ือนบ้านและพ้ืนที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี 2 วิชาชีพ ผู้เข้ารับ        
การอบรมไม่ต่ ากว่า 50 คน 
          2) การอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/เมียนมา) ผู้เข้ารับการอบรม  
ไม่ต่ ากว่า 100 คน 
    3.2 เชิงคุณภาพ  
         1) ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับ   
ตนเองและครอบครัว 
         2) ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความรู้ทางภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/เมียนมา) สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

  

4. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
      กลุ่มเป้าหมาย    ครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ว่างงานในพ้ืนที่บริเวณรอยต่อ                                    
                                     ชายแดนฯ ตลอดจนพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี 
      พื้นที่เป้าหมาย   อ าเภอไทรโยค และ อ าเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี 
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5.  วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ท าค าสั่งแต่งตัง้ มอบหมายผู้รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานพื้นที่
เป้าหมาย 

   
 
 
 
 

พฤษภาคม – กันยายน 2562 

2) ก าหนดวัน เวลา ด าเนินการตามโครงการ 
3) จัดเตรียมเอกสาร วัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม 
4) ปฏิบัติการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้น (การซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์เล็ก,       
การดูแลและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน)/ การอบรมทักษะ  
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/เมียนมา) ตามโครงการฯ 
5) สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล 

6.  งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  170,000 บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

7.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/การพัฒนาทักษะ
อาชีพระยะสั้น/ทักษะทางภาษา สามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน 

ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 80  

แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบประเมิน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      วิทยาลัยฯ สามารถจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพการซ่อมเครื่องยนต์เล็ก  การดูแลและ
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน และพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/เมียนมา) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ตามความต้องการของพ้ืนที่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนพ้ืนที่         
เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในอ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
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งาน/โครงการ  พัฒนาก าลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ยุทธศาสตร์ที ่   6   การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอนุชิด  อรรถานิธี รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง   
ระยะเวลาด าเนินงาน  ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี              
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน ได้มีการเร่งรัดก าหนดยุทธศาสตร์ในการผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับ 
แนวนโยบายของรัฐบาลโดยความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือการเตรียม
ความพร้อมในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานอาเซียน และมาตรฐานสากล 
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นศูนย์กลางด้านการจัดการอาชีวศึกษาของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในการเชื่อมโยงหน่วยงานด้านการจัดการอาชีวศึกษา จึงมีเป้าหมายในการสร้างความเป็น
หนึ่งเดียวกันของการจัดการอาชีวศึกษา การสร้างเยาวชนอาชีวศึกษารุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในด้าน
ความรู้ ทักษะ ภาษา มีความสามารถในการสื่อสารด้านวิชาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ สอดรับ             
ตามนโยบาย Thailand 4.0  กับต่างประเทศ ในการสื่อสารและประกอบอาชีพ รวมทั้งการได้รับรอง
คุณลักษณะดังกล่าวจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน ในพ้ืนที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์  

2.2 เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับการเรียนรู้ ตรงตาม         
ความต้องการของตนเอง 

2.3 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีทักษะทางวิชาชีพสูงขึ้นตลอด     
จนมีทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
           1) ประชาชนในพ้ืนที่ชายแดน  จ านวน 60 คน 
  2) นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จ านวน 100 คน 
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 3.2 เชิงคุณภาพ 
1) นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นท่ีชายแดนได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น       

ที่ตรงความต้องการของตนเอง 
  2) นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษา 
และวิชาชีพที่จ าเป็นสอดรับกับความต้องการของพ้ืนที่ 

4. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย  
 กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในพ้ืนที่ริมชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี / นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย     
สารพัดช่างกาญจนบุรี 
 พื้นที่เป้าหมาย ต าบลห้วยน้ าขาว อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี / วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 

5. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ธันวาคม 2561 

2) ประชุมก าหนดพื้นเป้าหมายและวางแนวทางการด าเนินงาน ธันวาคม 2561 

3) ส ารวจความต้องการในการฝึกวิชาชีพของประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมาย มกราคม 2562 

4) ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด มีนาคม – กรกฎาคม 2562 

5) นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน กรกฎาคม 2562 

6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ สิงหาคม 2562 

6. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)   

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

1) ประชาชนที่มารับบริการ ร้อยละ 80  

มีความพึงพอใจในการฝึกวิชาชีพที่ตรง      

ตามความต้องการของตนเองและพ้ืนที่  

แจกแบบสอบถาม

ประชาชนที่มารับบริการ 

แบบสอบถาม 

2) นักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 80 ที่เข้ารับ 

การพัฒนามีทักษะภาษาต่างประเทศดีขึ้น 

แจกแบบทดสอบทางภาษา แบบทดสอบ 

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 8.1 สถานศึกษาสามารถจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายตามความต้องการของพ้ืนที่ 

 8.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชีวิตของตนเองได้ 
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งาน/ โครงการ        จัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6        การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวศุภนาฎ  ศิริคงคา 
ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน       ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2562  ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสม
กับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่  21 มีพันธกิจ
ด้านการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วน
ร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รวมทั้งการด าเนินกิจกรรม
ของศูนย์การเรียนและแหล่ งการเรียนรู้ อ่ืนในรูปแบบต่าง  ๆ มี เป้ าประสงค์  ให้ประชาชนผู้ด้อย                 
พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษา   
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ อย่างเท่าเทียม
และทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย และมี ภารกิจต่อเนื่อง         
ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง   
 ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” มีบทบาท หน้าที่ ภารกิจ จัดการศึกษาและ
ฝึกอบรมด้านอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความจ าเป็น ความต้องการของ ประชาชนบริเวณชายแดน
จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี โดยมุ่งเน้น ให้เกิดการสร้างอาชีพ    
สร้างรายได้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและ
การเมือง ได้เล็งเห็นความส าคัญในพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดน เนื่องจากบริเวณชายแดน มีความสุ่มเสี่ยงยาเสพ
ติด การค้าชายแดนข้ามชาติ ความไม่สงบ เป็นต้น จึงได้จัดท าโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิต และอยู่ในชุมชนได้อย่างสงบสุข 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือจัดสอนอาชีพให้แก่ประชาชนที่ต้องการเข้าสู่อาชีพใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมให้มี   
งานท า มีรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านอาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ 
3. เป้าหมาย 
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เชิงปริมาณ  
                 ประชาชนในอ าเภอเมือง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ และอ าเภอ 
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน  840 คน  
 เชิงคุณภาพ  

       ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพใหม่ พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม เพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ       
มีรายได้ มีงานท า มีความมั่นคง ยั่งยืน 

 

4. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน จ านวน 800 คน 
  พื้นที่เป้าหมาย อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอไทรโยค           
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

5. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ประชุมวางแผนการจัดท าแผนประจ าปี 2562 ตุลาคม 2561 
2) ร่วมกับผู้น าชุมชนและชาวบ้าน แนะน าหน่วยงาน บทบาท หน้าที่ 
   2.1) พูดคุยถึงแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น วัตถุดิบที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือลดต้นทุน สอบถามความต้องการ
ด้านอาชีพที่ต้องการจะเรียนรู้ เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
การเพาะเห็ดนางฟ้า การซื้อขายสินค้าออนไลน์ (Facebook) เป็นต้น     
   2.2) สรุปผลการจัดท าเวทีประชาคมในการน าเสนอที่ประชุม      
และลงมติเพ่ือด าเนินการจัดท าแผน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 

3) ด าเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องที่อนุญาตโดยการวิทยากร         
จัดสอนอาชีพตามแผน จัดเตรียมวัสดุให้ผู้เรียนเพ่ือฝึกปฏิบัติ 

มกราคม – สิงหาคม 2562 

4) สรุปผลการจัดการศึกษา ได้แก่ สรุปผลจ านวนเป้าหมาย อายุ เพศ 
อาชีพ การศึกษา เบิกค่าตอบแทนวิทยากร เบิกค่าวัสดุ 
5) นิเทศติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ 
6) สรุปรายงานผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กันยายน 2562 
 

6. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 756,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ร้อยละ 80 ของประชาชนมีอาชีพ สร้างรายได้ 
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ อยู่ในชุมชนอย่าง
มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพใหม่ มีการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม เพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
มีรายได้ มีงานท า มีความมั่นคง ยั่งยืน 
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งาน/โครงการ              ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที ่6            การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน                                                                                                                                     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล 
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน     มีนาคม - สิงหาคม 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 

         โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นโครงการพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับสนองงาน
โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสอดคล้องตาม
มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและฝึกอบรมครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนรวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมทักษะตามสาระการเรียนทั้ง 8 กลุ่ม 

2. วัตถุประสงค ์
        2.1 เพ่ือสนองงานตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน                            
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
        2.2 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของการจัดการศึกษาชาติ 

3. เป้าหมาย 
       3.1 เชิงปริมาณ 
                ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 6 โรงเรียน  60 คน  
   3.2 เชิงคุณภาพ 
        ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพด้านการเรียนการสอนของครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนรวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมทักษะตามสาระการเรียนทั้ง 8 กลุ่ม 

4. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
       กลุ่มเป้าหมาย  ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วยครู 60 คนใน
พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรับสนองงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
       พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดกาญจนบุรี 
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5. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ส่งเสริมคณุภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
โดยการอบรมให้ความรู้บริการทางวิชาการ 

ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 

6. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ 
ประเมินผล 

1) ร้อยละ 95 ของกลุ่มเป้าหมายน าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์  

ประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ 
 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

2) ร้อยละ 90 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ    
ที่มีต่อการจัดกิจกรรม           

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

แบบประเมิน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 8 กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/ โครงการ  จัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน                      
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศุภนาฎ  ศิริคงคา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2562  ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสม
กับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่  21 มีพันธกิจ
ด้านการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา 
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ” มีบทบาท หน้าที่ ภารกิจ จัดการศึกษาและ
ฝึกอบรมด้านอาชีพให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความจ าเป็น ความต้องการของ ประชาชนบริเวณชายแดน     
4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี โดยมุ่งเน้นให้เกิด   
การสร้างอาชีพสร้างรายได้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส่งเสริมสนับสนุนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคม     
ความมั่นคงและการเมือง ได้เล็งเห็นความส าคัญในพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดน เนื่องจากบริเวณชายแดน        
มีความสุ่มเสี่ยง ยาเสพติด การค้าชายแดนข้ามชาติ ความไม่สงบ เป็นต้น  จึงได้จัดท าโครงการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิต และ    
อยู่ในชุมชนได้อย่างสงบสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ มีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมและชุมชนได้ 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  

     ประชาชนในพ้ืนทีอ่ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ 
และอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน  280 คน  
 เชิงคุณภาพ  
                ประชาชนมีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีสังคมและชุมชมที่เข้มแข็ง  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

4. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
       กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอไทรโยค 
อ าเภอทองผาภูมิ และอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 พื้นที่เป้าหมาย  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ และ
อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

5. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ตุลาคม 2561 
2) ท าเวทีประชาคมร่วมกับผู้น าชุมชนและชาวบ้าน แนะน าหน่วยงาน 
บทบาท หน้าที่ 
   2.1) สอบถามความต้องการในเรื่องการจัดการศึกษาทักษะชีวิต     
ที่สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้เครื่องหมายจราจร กฎระเบียบและกฎหมายในการขับขี่      
การป้องกันภัย ยาเสพติด การป้องกันโรคต่างๆ การส่งเสริม     
สุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น 
  2.2) สรุปผลการจัดท าเวทีประชาคมในการน าเสนอที่ประชุม     
และลงมติเพ่ือด าเนินการจัดท าแผน 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 

3) จัดท าเวทีประชาคม อบรมให้ความรู้โดยการบรรยายและสาธิต 
การปฏิบัติ  เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายจราจร 
กฎระเบียบและกฎหมายในการขับขี่ การป้องกันภัย ยาเสพติด      
การป้องกันโรคต่าง ๆ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น 

มกราคม – สิงหาคม 2562 

4) สรุปรายงานผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กันยายน 2562 

6. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน  32,200   บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

ร้อยละ 80 ของชุมชนมีความปลอดภัย
ในชีวิต ด ารงชีวิตได้อย่างความสุข 
สังคมและชุมชนเข้มแข็ง 

สังเกต 
สอบถาม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนมีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง 
 



403 
 

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/ โครงการ      ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานรับนักเรียน  เพ่ือเพ่ิมโอกาส  
     การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6       การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาวศุภนาฎ  ศิริคงคา 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน      ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 

........................................... 
1. หลักการและเหตุผล 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีการก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ 2562 
ด้านโอกาสทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนา      
อย่างเต็มตามศักยภาพ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ด าเนิ นการให้ประชากร                 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ      
การรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 เพ่ือส่งเสริมให้         
ทุกโรงเรียน มีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการดูแลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบให้มีการด าเนินการรับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงได้จัดท า “โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานรับนักเรียน เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา” ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานรับนักเรียนของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 
 2.2 เพ่ือจัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้ครบทุกคน อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  
 

3. เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
    1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี และจังหวัด

กาญจนบุรี  จ านวน 55 โรงเรียน  มีการด าเนินงานรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้  
    2) ประชากรในวัยเรียนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    

ได้รับการจัดสรรโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงในรูปแบบที่เหมาะสม  ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน      
คิดเป็นร้อยละ 100 
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 เชิงคุณภาพ  
              ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกกลุ่ม ทุกระดับ มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เรียนจน         
จบหลักสูตร มีโอกาสเรียนต่อ มีอาชีพที่สุจริตและมีความมั่นคงในชีวิต 

4. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
       กลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี และ
จังหวัดกาญจนบุรี   
 พื้นที่เป้าหมาย  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี 

5. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
1) รับและแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

ทราบและถือปฏิบัติ 

พฤศจิกายน 2561 

2) จัดท าข้อมูลเพ่ือวางแผนเตรียมการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด พฤศจิกายน 2561 
3) ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนด
แนวปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบทั่วกัน 

ธันวาคม 2561 

4) โรงเรียนทุกแห่งจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน open house เปิดโอกาส
ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเยี่ยมชมโรงเรียน 

ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 

5) โรงเรียนด าเนินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ/ห้องปกติ              กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2562 
6) ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานรับนักเรียนของโรงเรียน และจัดหาที่เรียน

ให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้ 

มีนาคม 2562 

7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด เมษายน 2562 

6. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ร้อยละ 100 ของเด็กที่ได้รับ        
การศึกษาขัน้พ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

ตรวจสอบร่องรอยเชิงประจักษ์ 
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน 

แบบรายงานข้อมูล 
แบบสรุปและติดผล 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  8.1 การด าเนินงานรับนักเรียนของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  8.2 เด็กในเขตพ้ืนที่บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับการจัดสรร      
โอกาสทางการศึกษาครบทุกคน 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

งาน/โครงการ    จัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6   การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    กศน.อ าเภอไทรโยค กศน.อ าเภอทองผาภูมิ กศน.อ าเภอสังขละบุรี  

และ กศน.อ าเภอศรีสวัสดิ์ 
ลักษณะโครงการ         ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  

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

1. หลักการและเหตุผล 
          การส่งเสริมการรู้หนังสือเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่
เป็นประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ไม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือ ได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาไทย อ่านออก เขียนได้ และ
คิดเลขเป็น เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวันและเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร          
ที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต  
 ตามนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน. ได้ก าหนดให้การส่งเสริมการรู้หนังสือมีจุดเน้นในเรื่อง
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือในระดับพ้ืนที่ให้มีความครบถ้วนถูกต้องทันสมัยพัฒนาหลักสูตรสื่อ
แบบเรียนเครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงานส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือการคงสภาพการรู้หนังสือและพัฒนาทักษะ
ด้านอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชนเร่ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านในฐานะท่ีเป็นกิจกรรมพ้ืนฐานในการเสริมสร้าง
อัจฉริยะภาพส่วนบุคคลและความเข้มแข็งของชุมชน 

2. วัตถุประสงค์    
  2.1 เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือได้มีความรู้ อ่านออก เขียนได้ 
 2.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงประมาณ  
  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในอ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี และอ าเภอ      
ศรีสวัสดิ์ ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 900 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  
  กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้เรียนรู้ภาษาไทย สามารถอ่านออก เขียนได้      
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
       กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในอ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอสังขละบุรี และ
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
       พื้นที่ เป้าหมาย  อ าเภอไทรโยค อ าเภอทองผาภูมิ  อ าเภอสังขละบุรี  และอ าเภอศรีสวัสดิ์            
จังหวัดกาญจนบุรี  

5. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) ส ารวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ตุลาคม 2561 

2) จัดตั้งกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือ ตุลาคม 2561 

3) ครูผู้สอนเขียนแผนการสอนและแผนการพบกลุ่ม พฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562 

4) ด าเนินการสอนตามแผน พฤศจิกายน 2561 - สิงหาคม 2562 

5) ด าเนินการก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน มกราคม 2562 - สิงหาคม 2562 

6) การสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม มีนาคม 2562 และ กันยายน 2562 

6. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  450,000  บาท  (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)    

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 

ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถ     
อ่านออก เขียนได้และจบหลักสูตรตามเกณฑ์
การจบหลักสูตร 

จ านวนผู้จบหลักสูตร  

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาตามความต้องการ สามารถอ่านออก เขียนได้ 
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งาน/โครงการ      ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนประจ าปี 
ยุทธศาสตร์ที ่6    การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่ชายแดน  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวพรทิพา  โพธิ์พานิช นางจิตติมา ธนะรัตน์ และนางอังคณา วิสุทธากร 
ลักษณะโครงการ          ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินงาน     ตุลาคม 2561- กันยายน 2562 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมี คุณภาพชีวิตที่ดี 
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง และยั่งยืน 
โดยด าเนินการในพ้ืนที่ที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 27 จังหวัด 108 อ าเภอ และ
มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยขับเคลื่อนแผนฯ 
ในพ้ืนที่ การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัด จ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 
9 (1) และ (2) ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน 
เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน  

            เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                  
พ.ศ.2546 และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)    
ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดท าโครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน
ประจ าปีขึ้น  

2. วัตถุประสงค์    

   2.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระดับจังหวัด (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ส าหรับใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานและ
จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด 
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            2.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับจังหวัด (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหารหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด    

3. เป้าหมาย 

          3.1 จัดประชุมเชิงปฏบิัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนและแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน  60  คน  2  วัน 
           3.2 จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จ านวน 60 คน 2 วัน              

4. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบด้านการจัดท าแผนของหน่วยงานทางการศึกษา  
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรี    

พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดกาญจนบุรี   

5. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนและแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
   1.1) ศึกษาบริบทที่เก่ียวข้อง และก าหนดกรอบ เค้าโครง แนวทาง 
การจัดท าแผน 
   1.2) จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่
ชายแดนและแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2563 ของ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
   1.3) จัดท ารายละเอียดงาน/โครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ หน้าที่ 
และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   1.4) บูรณาการเป็น(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา 
พ้ืนที่ชายแดนฯ 
   1.5) น าเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ตุลาคม 2561 - มีนาคม 
2562 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

   1.6) น าแผนงาน/โครงการ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   1.7) เผยแพร่ท้ังในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี www.kanpeo.go.th 

ตุลาคม 2561 - มีนาคม 
2562 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร)  
   2.1) ศึกษาบริบทที่เก่ียวข้องและก าหนดกรอบ เค้าโครง แนวทางการจัดท า
แผน 
   2.2) จัดประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนฯ 
  2.3) จัดท ารายละเอียดงาน/โครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ หน้าท่ี 
และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.4) บูรณาการเป็น (รา่ง) แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศกึษาพื้นท่ีชายแดน
ประจ าปี 
  2.5) น าเข้าท่ีประชุมคณะอนกุรรมการด้านพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  2.6) จัดท าเอกสารแผนฯ 
  2.7) ประชมุสร้างการรับรู้ ขบัเคลื่อนแผนงาน/โครงการสู่การปฏิบัติในพื้นที่ 
  2.8) เผยแพร่ท้ังในรูปแบบเอกสารและเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี www.kanpeo.go.th 

มกราคม - มีนาคม 2562 

6. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น   68,400 บาท  (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1) มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา
พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง      
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ     
ที่เก่ียวข้อง 

1) เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง            
ในการจัดท าแผนฯ 
2) แผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร) 

2) มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษา     
พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท า           
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี)   

ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ    
ที่เก่ียวข้อง 

1) เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง             
ในการจัดท าแผนฯ 
2) แผนปฏิบัติราชการพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี)   

3) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ของจังหวัด (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
 

ตรวจสอบเอกสาร
แผนปฏิบัติการของจังหวัด 

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563            
ของจังหวัด (ฉบับจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนของจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

งาน/โครงการ  แข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนต้นแบบ 
เป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ KANPAO ENGLISH ROOM 

ยุทธศาสตร์ที ่6            การจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตเศรษฐกิจและพ้ืนที่ชายแดน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเนติมา  กรปรีชา 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง     
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กในปัจจุบันไม่มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาท าให้
เป็นส่วนหนึ่งที่การจัดล าดับล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เรื่องทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดย          
EF English Proficiency Index (EF EPI) จัดให้ไทยอยู่ในล าดับที่ 62 จาก 70 ประเทศ ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาแม่ ซึ่งตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ก าหนดนโยบายข้อที่ 10 เรื่องการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร โดยการให้เร่ง
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ ในการนี้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้เล็งเห็นความส าคัญตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 
ที่ผ่าน ได้จัดท าโครงการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนชาวกาญจนบุรี เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตู
สู่ทวาย ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการได้จัดท าห้องเรียนต้นแบบเป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ KANPAO 
ENGLISH ROOM จ านวน 22 โรงเรียน มีการจัดท าหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ 
Activity – Based Learning ส าหรับช่วงชั้นเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี 

การที่จะพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่แตกฉาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น มีความรู้ความสามารถพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและสามารถพัฒนาพ้ืนฐาน              
ด้านภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพทัดเทียมอารยประเทศในอนาคต  ดังนั้น เพ่ือให้นักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีได้มี
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จึงจะจัดให้มีโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ห้องเรียนต้นแบบเป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ KANPAO ENGLISH ROOM เพ่ือต่อยอดจากการเรียน      
การสอนห้องเรียนต้นแบบดังกล่าวเพ่ือให้นักเรียนของโรงเรียนต้นแบบทั้ง 22 แห่ง เกิดความช านาญ และ   
สนใจในวิชาภาษาอังกฤษ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (6) 
แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และความในมาตรา 45 (8) แห่งพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ผนวกกับความใน (11) ของกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ตลอดจนความในมาตรา 24 (3) และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จึงจัดให้มีโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ           
ด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องเรียนต้นแบบเป็นศูนย์ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ KANPAO ENGLISH ROOM ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
   2.1 เพ่ือพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนต้นแบบ 22 แห่ง ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

  2.2 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนต้นแบบ 22 แห่ง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ แก่นักเรียนของโรงเรียนต้นแบบ 22  แห่ง 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
         1) นักเรียนในโรงเรียนต้นแบบ 22 แห่ง มีความกระตือรือร้นในการแข่งขันความสามารถ      
ด้านภาษาอังกฤษ  และสามารถพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้ดีมีประสิทธิภาพ 

       2) นักเรียนในโรงเรียนต้นแบบ 22 แห่ง เพิ่มศักยภาพของตนเองและมีผลการเรียนที่สูงขึ้น 
            3.2 เชิงคุณภาพ 
                  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนในโรงเรียนต้นแบบ 22 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี    

พื้นที่เป้าหมาย จังหวัดกาญจนบุรี   

5. วิธีด าเนินงาน/ระยะเวลาการด าเนินงาน  
กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

1) จัดท าโครงการฯ เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร มีนาคม 2562 
2) จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนิน 
    ตามโครงการฯ 

กรกฎาคม 2562 

3) จัดประชุมชี้แจงหน้าที่ความรับชอบตามค าสั่งฯ สิงหาคม 2562 
4) ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กันยายน 2562 
5) ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน กันยายน - ตุลาคม 2562 

 6. งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
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แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ค่าเป้าหมาย วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ     
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
 

กระบวนการวิจัย แบบสอบถาม 
แบบติดตาม 

 8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
8.1 ท าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมการแข่งขัน 

 8.2 ท าให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันด้านภาษาอังกฤษ ทาให้เกิดแรงจูงใจในการใช้
ภาษาอังกฤษและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

8.3 ท าให้นักเรียนสามารถเพ่ิมศักยภาพของตนเองและมีผลการเรียนที่สูงขึ้น 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 5 
 การบริหารแผนสู่การปฏิบัต ิ

 



 

 

แผนปฏิบติัราชการการศึกษาจงัหวดักาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร) 
 

ส่วนที่ 5 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไปสู่ความเป็นเลิศจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้จะต้องประกอบด้วยระบบกลไกการด าเนินงานหลายส่วน
ด้วยกัน การสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญ เพราะจะเป็นกลไกที่ร่วมกันขับเคลื่อนน าแนวทางการพัฒนาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ควบคู่กับการวางแผนก าลังคนให้มีสมรรถนะตามหน้าที่และความรับผิดชอบ   
การวางระบบ กลไกการจัดสรรทรัพยากร การบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาระบบ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีแนว
ปฏิบัติดังนี้ 

      1. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

     1.1 สร้างความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษาระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต้นสังกัดทุกสังกัดที่จัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาภาค และแผนพัฒนา
จังหวัด รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 1.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษา และทุกภาคส่วนในจังหวัด     
ในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ประจ าปไีปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
 1.2 ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน ต้องให้ความส าคัญและใช้แผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานบริหารจัด
การศึกษา โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน 
 1.3 ด าเนินการ ชี้แจงเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญและทิศทางตามแผนปฏิบัติ
ราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับทราบ
อย่างชัดเจนและเข้าใจตรงกัน เพ่ือการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิค 
วิธีการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และยกย่องชมเชย 
ให้รางวัลเมื่อสามารถด าเนินการได้ประสบผลส าเร็จ 
  1.5 ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนกลาง จังหวัด และทุกภาคส่วน เพ่ือรับการ
สนับสนุนทรัพยากรการศึกษาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  



417 

 

แผนปฏิบติัราชการการศึกษาจังหวดักาญจนบรีุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบบัปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)  

 

 2. การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลการน าแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ มีแนวทางและกระบวนการส าคัญดังนี้ 
 2.1 แต่งตั้งคณะท างาน คณะกรรมการที่ส าคัญ ๆ ได้แก่ คณะท างานสร้างเครื่องมือ        
การติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดความส าเร็จ คณะกรรมการการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด เป็นต้น 
                      2.2 ก าหนดปฏิทินการติดตาม ประเมินผลและรายงานให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ 
หรือปีการศึกษา  
 2.3 สร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างส านักงานศึกษาธิการภาค เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการวางแผน ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.4 เสริมสร้างกลไกการติดตาม ตรวจสอบให้กับภาคประชาชน โดยสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนร่วมติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด ตรวจสอบความโปร่งใสและ
ความส าเร็จของงาน 
 2.5 ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการติดตามผล จะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับแผน หรือจัดท า
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดต่อไป 
 2.6 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาทุกปีการศึกษา 
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