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                    รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี ที่สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ฉบับนี้ประกอบด้วย 
                           1. ข้อมูลทั่วไปจังหวัดกาญจนบุรี 
                           2. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 
                           3. การด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) 
ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  
                           4. สรุปสาระส าคัญของการจัดงาน “เผยแพร่ผลการด าเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 

                    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะท างาน
ทุกท่านที่ให้ค าแนะน า ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ
จังหวัดกาญจนบุรี และผู้ทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 

                    
 

                                            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                                              มีนาคม 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี 

    1.ที่ตั้งและอาณาเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

 จังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ที่ ละติจูด : 14 01N เเละลองจิจูด : 99 32E อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 
129 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของ
ประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมา และเชียงใหม่ อาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่การปกครองข้างเคียง  ดังภาพ  

          ทิศเหนือ  ติดต่อกับ     จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี และสาธารณรัฐแห่ง   
                           สหภาพเมียนมา 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ     จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี  
ทิศใต้  ติดต่อกับ     จังหวัดราชบุร ี

          ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ     สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเทือกเขาตะนาวศรี  
           เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. เขตการปกครอง 
             จังหวัดกาญจนบุรีแบ่งการปกครองเป็น 13 อ าเภอ 95 ต าบล 959 หมู่บ้าน โดยมีอ าเภอ     

ดังนี้ 1) อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 2) อ าเภอท่ามะกา 3) อ าเภอท่าม่วง 4) อ าเภอด่านมะขามเตี้ย 5) อ าเภอทองผา
ภูมิ 6) อ าเภอไทรโยค 7) อ าเภอสังขละบุรี 8) อ าเภอศรีสวัสดิ์ 9) อ าเภอบ่อพลอย 10) อ าเภอพนมทวน 11) 
อ าเภอเลาขวัญ 12) อ าเภอห้วยกระเจา และ 13) อ าเภอหนองปรือ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

 การจัดการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี มีหน่วยงานที่จัดการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 
1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  2) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) 3 ) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  4) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 
5) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.)  และสังกัด
กระทรวงอ่ืน ได้แก่ 1) กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 2) ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ : ร.ร.ตชด.  3) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม โดยมีนักเรียน 
นักศึกษา และบุคลากร จ าแนกรายสังกัด ดังนี้ 
  

จ านวนสถานศึกษา นักเรียน/นกัศึกษา ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2561 

สังกัด/หน่วยงาน สถานศึกษา 
นักเรียน/
นักศึกษา 

ห้องเรียน บุคลากร 

รวมท้ังสิ้น 526 178,628 6,762 11,853 

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

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

  1.2 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน (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 านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) : ร.ร.พระปริยัติธรรม 3 177 17 57 

* จ านวนนกัเรียน/นักศกึษา สังกัดส านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุร ี(กศน.) รวมทั้งสิน้20,185 คน ประกอบดว้ย 
นักเรียนสายสามญั จ านวน 9,492 คน นักศึกษาสายอาชีพ จ านวน 1,442 คน และ ผู้เรียนหลกัสูตรระยะสัน้ จ านวน 9,251 คน  
 

 

 

 



๓ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ แสดงจ านวนสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสังกัด 

จากตาราง พบว่า ปีการศึกษา 2561 จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถึง
ระดับอุดมศึกษา 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 อยู่ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 14 แห่ง , 
กระทรวงมหาดไทย 11 แห่ง และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 แห่ง ตามล าดับ 
 

สพฐ.  446 แห่ง
สช.     24 แห่ง
สกอ.    5 แห่ง
สอศ.    8 แห่ง
กศน.  15 แห่ง
อปท.  11 แห่ง
สตร.   14 แห่ง
พศ.     3 แห่ง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

นโยบายที่ 1  
การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

------------------------- 
 
1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย  

  การด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย อาทิเช่น งานพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี งานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตฯ งานพิธีวางพานพุ่ม วันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายพระพุทธยอดฟ้า” งานพิธี “วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช” 
งานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” งานพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานพิธี
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมถนนคนเดินปีที่ ๘ ตอน “ร้อยดวงใจ ร้อง – บรรเลงเพลงเพ่ือพ่อ สืบสานต่อ
พระราชปณิธาน รัชกาลที่ ๙” ฯลฯ 

 
2. โครงการ ศธ.รวมพลัง ร่วมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

 การด าเนินโครงการ ศธ.รวมพลัง ร่วมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ    
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือร่วมถวายความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช   

 การด าเนินงาน 
                      1) ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลืองเพ่ือประดับสถานที่ราชการ สถานที่ส าคัญ
ของจังหวัดกาญจนบุรี  
                      2) จัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ส าหรับใช้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
และรวมรวมน ามอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายอ าเภอ เพ่ือน าไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  
                      3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และโรงเรียนในสังกัด 6 โรงเรียน    
ให้บริการอาหารและน้ าดื่มแก่ประชาชน ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 
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นโยบายที่ 2 
 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

----------------------------- 
 
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจา้หน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 ตามโครงการพัฒนางานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

 การด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ตามโครงการพัฒนางานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน มีวัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาพนักงานเจ้าหน้ าที่ ส่ งเสริมความประพฤตินั กเรียน  นักศึกษา                   
เพ่ือการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ จ านวน 51 คน  
               การด าเนินงาน  
          1) จัดอบรมให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่การเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา          
 2) จัดกิจกรรมอภิปรายการบูรณาการองค์กรเครือข่ายในการด าเนินงานส่งเสริม   
ความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ  ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี สถานีต ารวจภูธรอ าเภอพนมทวน  
ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี และสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 3) ฝึกปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และ
เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ (พสน.) จังหวัดเชียงใหม่ 
              ผลการด าเนินงาน 
                   1) มีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 2) ลดจ านวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
 3) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ (พสน.) ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และมีความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 การด าเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยมีการด าเนินงาน
ตาม 5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการด าเนินงาน
ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน    
ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในการน าไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข  
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 การด าเนินงาน 
 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการขับเคลื่อนด าเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
           2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาว 
           3) ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 ผลการด าเนินงาน 
           1) สถานศึกษามีระบบการด าเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข     
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง 
           2) สถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดปลอดจากสารเสพติดและอบายมุข 

 
3. โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ป้องกันและต้านภัยยาเสพติด 

 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันและต้านภัยยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะในการป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ร่วมกันต้านภัยยาเสพติดและขยายผลในโรงเรียนเครือข่าย สามารถจัดกิจกรรม               
เชิงสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีครูและนักเรียนแกนน าของโรงเรียน
ในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการ  

                การด าเนินงาน 
 1) จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
 2) จัดกิจกรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด “พลังเด็กไทยหยุดยั้งภัยยาเสพติด” 
 3) จัดกิจกรรมค่ายนักเรียนแกนน าวัยใส ต้านภัยยาเสพติด  

           4) จัดฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และทักษะชีวิตที่ดีขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 2) ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดที่ผ่านการอบรม มีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถขยายผลในการปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา 
ตลอดจนด าเนินกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) นักเรียนแกนน าจากคณะกรรมการสภานักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพิษภัยจากยาเสพติด และมีเจตคติที่ถูกต้องในเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม และน าไปขยายผลต่อยอด        
องค์ความรู้ให้นักเรียนทุกระดับชั้นในสถานศึกษาได้ 
 4) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้มแข็งด้านจิตใจ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ และ
ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 5) มีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการท างาน เฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาร่วมกับหน่วยลูกเสือต้ายภัยในสถานศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
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4. โครงการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยตามรอยศาสตร์พระราชา      

                การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยตามรอยศาสตร์พระราชา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาให้สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และต่อยอดเป็นสถานศึกษาต้นแบบและ
ศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นผู้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
กิจกรรมการเรียนรู้  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้แก่  บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี ในการที่จะพัฒนางานตามโครงการน้อมน าศาสตร์พระราชาไปสู่การพัฒนางานอย่างยั่งยืน 
และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กร 
                ผลการด าเนินงาน  
                      1) โรงเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและผ่านการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียงตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ           
                      2) โรงเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาการศึกษาท้ัง 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4) ด้านบุคลากร 
5) ด้านผลลัพธ์ 

           3) สถานศึกษาพอเพียงทุกแห่ง รักษาสภาพศึกษาพอเพียงให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
และเป็นแบบอย่างได ้

           4) สถานศึกษาพอเพียงทุกแห่งสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

           5) สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายที่ 3  
การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

------------------------------  
 
1. โครงการส่งเสริมงานแนะแนวด้านการแนะแนวอาชีพ 

 การด าเนินโครงการส่งเสริมงานแนะแนวด้านการแนะแนวอาชีพ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนา
ครูแนะแนวของโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถแนะแนวการศึกษา และอาชีพแก่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนส าเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนว  2) เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาแนะแนวตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ด้านการศึกษา 3) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแนะแนว เพ่ือการเรียนต่อสายอาชีพ และเตรียมความพร้อม
แก่ก าลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 4) เพ่ือพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 การด้าเนินงาน 
 1) อบรมครูแนะแนว  
 2) จัดกิจกรรม OPEN HOUSE สู่สายอาชีพ 
 3) ติดตาม ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานกิจกรรมแนะแนวของโรงเรียนขยายโอกาส 

 ผลการด้าเนินงาน 
 1) ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูแนะแนวในสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถแนะแนวการศึกษาและอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ครบถูกขั้นตอน 
 2) นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ก่อนส าเร็จการศึกษาตามกระบวนการแนะแนว สามารถใช้เป็นแนวทางการเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ได้อย่างถูกต้อง เหมะสม ตรงตามความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานใน
อนาคตงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3) นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในสายอาชีพมากขึ้น 
 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม   

 การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม/เรียนรวม  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ       
1) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนพิการได้อย่างทั่วถึงในโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม และ
โรงเรียนทั่วไปที่รับเด็กพิการเข้าเรียน 2) เพ่ือให้เด็กพิการเรียนร่วมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับ
การพัฒนาเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล  3) สร้างความพร้อมเพ่ือที่จะเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม
ที่มีคุณภาพ เป็นศูนย์รวม เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นเครือข่ายการพัฒนาและการให้โอกาสเด็กพิการเรียนร่วมเข้าถึง
การศึกษามากขึ้น 4) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมาปรับใช้ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วม
โครงการได้แก่ โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนทั่วไปที่มีนักเรียนพิการเรียนร่วม                  
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 การด้าเนินงาน 
 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเรียนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
โรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม/โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม   
 2) นิเทศ  ติดตาม ให้ค าแนะน า และประเมินผลการด าเนินงาน   
 3) สรุปผลเพื่อการพัฒนา 
              ผลการด้าเนินงาน 
                    1) นักเรียนพิการในวัยเรียนทุกคนมีสิทธิโอกาสและความเสมอภาคในการเข้ารับ
การศึกษาร่วมกับเด็กปกติ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 2) นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษในโรงเรียนได้รับสื่ออย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคลที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 3) โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมมีความพร้อมและมีประสิทธิภาพที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้                
เป็นเครือข่ายการพัฒนา และการให้โอกาสเด็กพิการเรียนร่วมเข้าถึงการศึกษา 
 4) ผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน  นักเรียน  และผู้ปกครอง มีความรู้ความสามารถใน
การจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม/เรียนรวมตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 
3. โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 การด าเนินโครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพ
ปัญหาของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 2) เสนอแนวทางในการแก้ไขและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด 3) ติดตามและช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย  ครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
 การด้าเนินงาน 
 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 2) การคัดเลือก ประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
 3) เยี่ยมบ้านนักเรียน 

  ผลการด้าเนินงาน : นักเรียนในสังกัดได้รับการดูแล ช่วยเหลือให้มีความปลอดภัยในทุกด้าน
อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ 
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นโยบายที่ 4 
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

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

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  

 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  หน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี          
ได้ด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับครูผู้สอนและนักเรียน ดังนี้ 
                   1) ด าเนินการขยายผลการอบรมโครงการ Boot Camp และการจัดการอบรมขยายผล
ให้โรงเรียนเครือข่ายของ Master Trainer (ตามโครงการ Boot Camp) ในสถานศึกษา   
                   2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพ่ือส่งเสริม    
การเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ 
                   3) สถานศึกษามีการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบ Interactive ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้แก่การใช้ QR code ในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ 
Online มีการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์   เช่น Facebook และกลุ่ม Line ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ   
                     4) สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้ผู้เรียนได้เติมเต็มด้านภาษาอังกฤษ
มากยิ่งขึ้น ได้แก่ จัดป้ายนิเทศ ค าศัพท์ วันส าคัญต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมยามเช้า เช่นการพูดบท
สนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ  ค าศัพท์ วลี   ค าพังเพยต่าง ๆ เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ ฯลฯ 
กิจกรรมเสียงตามสาย เช่น การอ่านข่าว บทความ ค าศัพท์ประโยคฯลฯ  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ เช่นการเล่นละครภาษาอังกฤษ cross word  กิจกรรมค่าย English Camp  คู่ขนานกับการใช้ Class 
Language และห้องเรียนอัจฉริยะ สถานการณ์จ าลอง  (Role Play) ที่ใกล้เคียงสถานการณ์จริง  
                         5) มีการจัดห้องศูนย์เรียนรู้ซึ่งแสดงแบบจ าลอง (Model) ต่าง ๆ ที่เป็นผลงานนักเรียน 
จัดสื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษไว้ในห้องสมุดหรือห้องเรียนที่มีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพ่ือความสะดวก
ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการน าแอพพลิเคชั่น “Echo English” มาใช้
เพ่ือให้คนทั่วไปสามารถฝึกฝนการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง 
           6) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ เน้นการสื่อสารของครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ เป็นโครงการที่พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผลวิชาภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร  ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่
หลากหลาย ซึ่งมีครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 105 คน กิจกรรมได้แก่ จัดท าชุดพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร  จัดท าหลักสูตรการอบรม และแบบทดสอบ  
           7) จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสู่ความเป็นสากล  เป็น
โครงการที่พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยน ากรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) มาใช้
พัฒนาตนเอง และนักเรียนให้ได้ตามกรอบอ้างอิงที่เป็นสากล  โดยด าเนินการนิเทศติดตามและประเมินผล การสาธิต
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นการสื่อสารแบบ CLTและ CEFR  ประเมิน ประกวดวิธีการสอนที่เน้นการ
สื่อสารแบบ CLTและ CEFR ที่เป็นเลิศ (Best Practices) จากแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมการบันทึก VDO 
การสาธิตการสอนของครู 
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           8) จัดท าโครงการเสริมสมรรถนะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เป็นกิจกรรมเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน และกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมกิจกรรมพัฒนานักเรียน
และครู ศูนย์ ERIC ศึกษานิเทศก์ (PM) ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกลุ่มสถาบัน
ภาษาอังกฤษ ศูนย์ ERIC พร้อมจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
 9) ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสอนภาษาต่างประเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาเสริมสร้างทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารให้บุคลากร (ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอาเซียน) มีการผลิตและพัฒนาสื่อชุดพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้ครูผู้สอนได้น าไปใช้เป็นสือ่ในการส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  

                ผลการด าเนินงาน 
          ครูมีความรู้ ความเข้าใจในวิชาที่สอน มีเทคนิควิธีการให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  ฝึกให้นักเรียนท างานเป็นทีม เป็น
นักออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ (ERIC) มีการพัฒนาเครือข่ายในการใช้ภาษาอังกฤษและการบริหารจัดการที่ส่งเสริม การจัดการเรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีสถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ดังนี้ 
 1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี จัดกิจกรรม “English Up To Date” เป็นกิจกรรมช่วยฝึกค าศัพท์ร่วมสมัยและไม่ปรากฏใน 
Dictionary โดยให้นักเรียนตัวแทนห้องประมาณ 8-15 คน น าเสนอค าศัพท์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีวิถี
ชีวิตตามยุคสมัยที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน (ใช้ป้ายค าศัพท์ขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดเจน) เป็นกิจกรรมหน้า
เสาธงที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธท าให้นักเรียนและครูทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ไป
ด้วยกันผ่านการน าเสนอค าศัพท์ในบริบทที่สามารถน าไปใช้ได้ในเหตุการณ์ / สถานการณ์จริงที่ก าลังเป็นที่สนใจ
ขณะนั้นและครูผู้สอนได้ต่อยอดค าศัพท์โดยการทบทวนและสอนเพ่ิมเติมในชั้นเรียนในบริบทอ่ืน  ๆ ตามความ
เหมาะสมของนักเรียนแต่ละระดับชั้นซึ่งช่วยให้นักเรียนสามารถจดจ าค าศัพท์และได้ฝึกสนทนาในบริบทที่
ใกล้เคียงกับชีวิตจริง 
 2) โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม"สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์" อ าเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี มีการจัดกิจกรรมต้นแบบดังนี้ 
 2.๑) การน าเทคนิคการสอนจากการอบรม Boot Camp มาปรับใช้ในการสอน
อย่างหลากหลายซึ่งเป็นกิจกรรมเร้าความสนใจในรูปแบบ Active Learning เช่นกิจกรรม Miniboard, Backs 
to the board,Chang chairs if…, Rip and Run(Grass skirts), Slap on the board, Naughts and 
Crosses เป็นต้น นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมได้ลงมือกระท าได้เรียนรู้ด้วยตนเองมีความสุขสนุกในการเรียน
จดจ าความรู้ได้อย่างคงทนมากขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
 ๒.2) ผลงานคลิปวิดีโอและสื่อการสอน ภาษาอังกฤษหัวข้อ “Forming Questions” 
และหัวข้อ “Present Perfect Tense” (ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการสอนภาษาอังกฤษใน
โครงการ BRAND’s Tutor Summer Camp โดยได้เข้ารับประทานเกียรติบัตรจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) 
 3) โรงเรียนบ้านล าอีซู และโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
และโรงเรียนบ้านน้ าโจน อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้สื่อ ICT และสอน
ด้วยกระบวนการ communicative approach 
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2. โครงการวัดผลและประเมินผลการทดสอบทางการศึกษา 

 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีการวางแผนในการด าเนินการจัดสอบ  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบใน
ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ จัดระบบบริหารการสอบและจัดเก็บข้อสอบ การจัดสอบ ส่งกระดาษ ค าตอบ       
และข้อสอบ พร้อมรายงานผลการด าเนินการจัดสอบให้ต้นสังกัด และ สทศ.ทราบและจัดท ารายงานผล       
การสอบส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนน าผลการสอบไปใช้  
 การด าเนินงาน 
 1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2557 - 2560 ในทุก
ระดับชั้นให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียน และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพตรงหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในทุกกลุ่มสาระ มีการด าเนินงานดังนี้ 
     1.1) จัดท าข้อสอบ O-NET , Pre O-NET  3 ปีย้อนหลัง  
     1.2) จัดท ากิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้พร้อมรับการทดสอบ O-NET   
     1.3) คัดเลือก Best Practice ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเด่น  
     1.4) ประชุมครูผู้สอน 5 กลุ่มสาระหลักในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือชี้แจงนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์  
     1.5) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพร้อมรับการทดสอบ O-NET  
     1.6) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ส าหรับผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 2) เตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้
ข้อสอบ Pre O-NET และประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ข้อสอบกลาง
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นรูปธรรม เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน เชื่อถือได้สะท้อนศักยภาพ 
และความสามารถของผู้เรียนอย่างแท้จริง สามารถน าผลการทดสอบไปใช้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาต่อไปได้  
 3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ 
เทคนิควิธีการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถจัดท าและออกหลักฐานการศึกษาต่าง 
ๆ ให้กับผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 
 4) พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติตามแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 ผลการด าเนินงาน  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพนักเรียน
ระดับชาติ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผลการประเมิน Pre O-NET นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ เทคนิค
วิธีการวัด และประเมินผลในระดับชั้นเรียนได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
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3. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 การด าเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการเวลาเรียนและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียน
ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้  4H (Head Hearth Hand Heath)           
ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดของหลักสูตรได้ 

 การด าเนินงาน 
 1) ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน
เพ่ิมความรู้ 
 2) การอบรมออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ให้เชื่อมโยงเนื้อหาตัวชี้วัดของ
หลักสูตร  เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (การพัฒนา 4H) 
 3) การจัดค่ายเพ่ิมเวลารู้ : O-BEC Active Learning Camp ได้แก่ ว่ายน้ าเพ่ือชีวิต 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ นันทนาการ Boot Camp คอมพิวเตอร์ ทักษะการเรียนรู้ ฯลฯ 
            4) ประกวดสื่อ นวัตกรรม กิจกรรมเพิ่มความรู้ผ่านระบบออนไลน์ 

  ผลการด าเนินงาน  

 โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัตินโยบาย สามารถบริหารจัดการเวลา
เรียนและจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ได้อย่างเหมาะสมทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับ   
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
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4. โครงการประกันคุณภาพภายใน 

  การด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสู่การรับรองมาตรฐาน   
การประกันคุณภาพภายนอกโดยคณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ  
(ก.ต.ป.น.) โดยด าเนินการ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การบริหารการด าเนินการโดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาในสังกัด น าผลการติดตามตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 การด าเนินงาน 
 1) จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้สู่การประกันคุณภาพภายนอกเพ่ือน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศ
การศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2) การวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินและประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังเคราะห์งานวิจัยของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษา โดยใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นฐาน และน าแนวการนิเทศภายในสถานศึกษาไปใช้
วางแผน  การพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
 3) จัดประชุมครูเพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยใช้มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน  55 คน 2 วัน ประชุมครู เพื่อน าเสนอรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
โดยใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 30 คน 1 วัน  และประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม 
ตรวจสอบเอกสาร และสัมภาษณ์งานวิจัยในชั้นเรียน จ านวน 32 คน 1 วัน   

 ผลการด าเนินงาน 
               สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อแนวทางการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาของตนเอง และสามารถน าผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาใช้วางแผน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ 
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5. โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยการนิเทศการศึกษาแบบ C&M   

 การด าเนินโครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้วยการนิเทศการศึกษาแบบ C&M 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส่งเสริม พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับชั้นเรียน เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุงปี 2559)  2) ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
ตามแนว Constructivism เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3) ขับเคลื่อนการวิจัยในชั้นเรียน 4) บริหารจัดการโรงเรียน
ต้นแบบการนิเทศการศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ C & M 
 การด าเนินงาน 
         1) ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
         2) ประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธวิธีจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning Strategies) 
ส าหรับการ  ศึกษาไทย 4.0 และศตวรรษที่ 21 : การขับเคลื่อนโดยชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู (PLC)   
         3)  ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามงานวิจัยในชั้นเรียน   
         4)  นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การนิเทศการศึกษาแบบ C & M   
 ผลการด าเนินงาน    
         1) โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปฏิบัติการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก 
         2) โรงเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่มีต่อบริหาร
จัดการนโยบายการนิเทศการศึกษาแบบ C & M อยู่ในระดับมาก 

 

6. โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) 

 การด าเนินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)      
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยท างานตาม   
ความถนัดและความสนใจ 2) ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าสู่หลักสูตร
อาชีวศึกษา 3) เป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์ท่ีจะเรียนควบคู่กับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีโรงเรียนที่จัดหลักสูตรทวิศึกษา จ านวน 12 โรงเรียน 
  การด าเนินงาน 
                 1) ส่งเสริม สนับสนุนในเรื่องของจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กับสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ   
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 
 2) ให้ค าปรึกษา แนะน าในเรื่องการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา รวมถึง    
การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตามแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการมีงานท า ตามแนวทาง 
การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ     
      3) นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)     
  4) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความเข้มแข็งการด าเนินงานแนะแนวในโรงเรียน        
เพ่ือพัฒนาครูแนะแนวในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกระบวนการแนะแนวครบทุกขั้นตอน 
ให้สามารถใช้กระบวนการแนะแนวเพ่ือเตรียมผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานท าในอนาคตได้  
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7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา            
ในภูมิภาค (Education Hub) 

 การด าเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนในโครงการ Education Hub โรงเรียนวิสุทธรังษี หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สอง
ภาษา (Science and Mathematics Bilingual Program: SMBP)  และ 2) นิ เทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล   
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการ  โดยศูนย์บริการโครงการ Education Hub โรงเรียนวิสุทธรังษี  
                 การด าเนินงาน 
                       1) จัดให้มีหนังสือคู่มือการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น
ภาษาอังกฤษ ส าหรับให้ครูศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ครบทุกรายวิชา ทุกระดับชั้น  ในศูนย์บริการโครงการ 
Education Hub 

            2) จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน    
 ผลการด าเนินงาน 
            1) ศูนย์บริการโครงการ Education Hub โรงเรียนวิสุทธรังษี  มีหนั งสือคู่มื อ         

การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมความรู้ต่าง ๆ  ที่มีคุณภาพผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ  
และเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละระดับชั้น  

            2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ Education 
Hub โรงเรียนวิสุทธรังษี จ านวน 40 คน ที่เข้าค่ายกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาภาพลักษณ์และการพูดสู่ความ       
ส าเร็จส าหรับเยาวชนสองภาษา (Personal Branding and Bilingual Speaker for Success) ระหว่างวันที่            
1-2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี  มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมค่ายในระดับมากที่สุด       
ร้อยละ 70 มีผลการประเมิน  ทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 
และม่ันใจในตนเอง 

8. โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๙ ปี ๒๕๖๐ 
และรุ่นที่ 10 ปี 2561 

 การด าเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)  
รุ่นที่ ๙ ปี ๒๕๖๐ และรุ่นที่ 10 ปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่
ฐานะยากจน แต่เรียนดี ความประพฤติดี เรียบร้อย มีคุณธรรมและมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมอบ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสาย
สามัญและสายอาชีพ จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยไม่มีภาระผูกพันในการใช้ทุนคืน  
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 การด าเนินงาน 
  1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษา 
 2) ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับพระราชทานทุนการศึกษา ระดับภาค และ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือก   
คัดสรร และผ่านการพิจารณากลั่นกรอง รับรองการเสนอชื่อเพ่ือเข้าสู่การฝึกและพัฒนาศักยภาพ เป็นนักเรียน
ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
  3) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่การคัดกรอง 
เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน  ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา ๒๕๖1  
 4) การติดตาม  ดูแล  ช่วยเหลือ  และให้ค าแนะน านักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษา 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ผลการพิจารณาระดับภาค ผู้ได้รับพระราชทานทุน มทศ.รุ่น 9 ปี พ.ศ.2560   
จ านวน 2 ราย ได้แก่  

     ล าดับที่ 1  นางสาวบัวชมพู  ทองค าธรรมรงค์ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม                  
     ล าดับที่ 2  นางสาวสุนิสา  รังษีบุตร โรงเรียนประชามงคล 

 2) ผลการพิจารณาระดับภาค ผู้ได้รับพระราชทานทุน มทศ.รุ่น 10 ปี พ.ศ.2561                  
จ านวน 2 ราย ได้แก่  
     ล าดับที่ ๑  เด็กหญิงเดือนเพ็ญ แช่มช้อย  โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง                           
     ล าดับที่ ๒  เด็กหญิงสิริมา วงศ์บุญชัยเลิศ  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา   
                       
9. โครงการสร้างความเข้มแข็งสู่ประชาคมอาเซียน   

 การด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งสู่ประชาคมอาเซียน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส่งเสริมให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันอาเซียน 2) ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
การด าเนินชีวิต ศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน  3) พัฒนาความรู้เศรษฐศาสตร์อาเซียน ให้กับโรงเรียนในสังกัด  

 การด าเนินงาน ด าเนินการจดัอบรม แข่งขันการปฏิบัติการสู่เศรษฐศาสตร์อาเซียน  

 ผลการด าเนินงาน  
1) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้  
2) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการประเมินความรู้เศรษฐศาสตร์อาเซียน 
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10. โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)   

 การด าเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  เพ่ือพัฒนา 
ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้สามารถจัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ครูวิทยาศาสตร์แกนน า จ านวน 143 คน ครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จ านวน 350 คน   
                    การด าเนินงาน 
 1) อบรมครูวิทยาศาสตร์แกนน า เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา   
(STEM Education)    
 2) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education)    
 3) คัดเลือกครูดีเด่นด้านกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่เป็นเลิศ 
(Best Practice)   
 ผลการด าเนินงาน  
 1) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ที่เข้ารับการพัฒนาสามารถ 
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    2) ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) เผยแพร่ได้ 
 3) นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สูงขึ้น มีทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
 4) มีสถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) โดยสถานศึกษา 3 ล าดับแรก 
มีการจัดกิจกรรมต้นแบบ ดังนี้ 
 4.1) โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บ ารุง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับ
รางวัลครูดีเด่นด้านกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภท
ทีม ระดับประถมศึกษา เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือเพ่ิม
ทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 4.2) โรงเรียนบ้านหนองกร่าง อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลครูดีเด่น
ด้านกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภททีม ระดับ
ประถมศึกษา ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองกร่าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และจัดโครงการขับเคลื่อน   
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระดับจังหวัดปี ๒๕๖๐ นักเรียนประดิษฐ์กล่องชุดจ าลอง 
 4.3) โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัล    
ครูดีเด่นด้านกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภท บุคคล 
ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ นายชัยณรงค์ พิฤก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ และจัดโครงการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ระดับจังหวัดปี ๒๕๖๐ นักเรียนประดิษฐ์คีมตอนกิ่งต้นไม้ 
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11. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  

                 การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาไทยให้ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้สาระอ่ืน ที่เน้นการอ่านออกเขียน      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย 
ทุกระดับชั้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 และพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในทุกระดับชั้น  
 การด าเนินงาน 
                       1) ประชุมชี้แจงประกาศนโยบาย มาตรการและแนวทางการด าเนินการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา เร่งรัดคุณภาพการอ่าน การเขียน ให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุก
โรงเรียนในสังกัด และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสถานศึกษาในสังกัด 
                       2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                       3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง 
(BBL) ให้กับครูผู้สอนภาษาไทย เน้นพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบแจกลูกสะกดค าตามแนวทาง
พัฒนาการทางสมอง (BBL)  
                       4) จัดประกวดสื่อ นวัตกรรมในพัฒนาการเรียนการสอนที่ประสบผลส าเร็จ (Best Practice) 
ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ได้แก่ สาระภาษาไทย สาระคณิตศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์ สาระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และสาระภาษาอังกฤษ 
                       5) สถานศึกษาวิเคราะห์ตนเอง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O-NET              
การคัดกรอง การอ่านการเขียนของนักเรียนทุกคน 
                       6) จัดการเรียนรู้บูรณาการส่งเสริมการอ่าน และการเขียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                       7) จัดกิจกรรมค่ายนักเรียน เพ่ือพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน 
                     8) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกิจกรรมการสอนทักษะที่สัมพันธ์กันทั้งด้าน     
การฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นทักษะการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกระดับชั้น 
                       9) ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนท่องจากฎเกณฑ์ทางภาษาที่ต้องรู้  เช่น เสียงและ
อักษรไทย (สระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์) การผันวรรณยุกต์ ไตรยางค์ (อักษรสามหมู่) รวมถึงกฎเกณฑ์    
ทางภาษาอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  
                       10) ส่งเสริมการอ่าน การเขียน เรียนรู้ค า ความหมายจากค าพ้ืนฐาน ค าในบทเรียน 
ค าที่นักเรียนควรรู้ ค าในชีวิตประจ าวัน เช่น ฝึกเขียนตามค าบอก ฝึกเขียนค ายาก ค าที่มักเขียนผิด ค าศัพท์
บัญญัติต่าง ๆ เป็นต้น  
                     11) ส่งเสริมให้นักเรียนท่องอาขยานภาษาไทย ทั้งบทหลัก บทเลือกหรือบทเพ่ิมเติม          
ทุกระดับชั้น  
                       12) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ เรื่อง ศาสตร์พระราชาในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนภาษาไทยทุกระดับชั้น  
                       13) ส่งเสริมกิจกรรมการคัดลายมือ การเขียนเลขไทย และแก้ไขปัญหาลายมือ
นักเรียนทุกระดับชั้น 
                       14) จัดกิจกรรมท้าพิสูจน์ นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี 
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                       15) ระดมทรัพยากร การระดมสรรพก าลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา อาทิ เช่น ประสานผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของบุตรหลาน 
และสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน  
                       16) นิเทศ ติดตามการด าเนินงานความก้าวหน้าในการอ่านออก เขียนได้ 
                       17) ประเมินการอ่าน เขียน และสื่อความได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

                 ผลการด าเนินการ 
                   1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
 1.1) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4) มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 9,455 คน 
นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน จ านวน 8,664 คน มีนักเรียนที่อ่านออก จ านวน 8,145 คน คิดเป็นร้อยละ 
94.00 และมีนักเรียนที่เขียนได้ จ านวน 7,486 คน คิดเป็นร้อยละ 86.40  
 1.2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1,830 คน นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน จ านวน 1,830 คน มีนักเรียน
ที่อ่านออก เขียนได้ จ านวน 1,830 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
                   2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
 2.1) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4) มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 8,644 คน 
นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน จ านวน 8,169 คน มีนักเรียนที่อ่านคล่อง จ านวน 7,912 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.85 และมีนักเรียนที่เขียนคล่อง จ านวน 7,418 คน คิดเป็นร้อยละ 90.80 
 2.2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.) มีนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 2,854 คน นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน จ านวน 2,854 คน มีนักเรียน
ที่อ่านคล่อง เขียนคล่อง จ านวน 2,854 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                   3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
 3.1) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4) มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 8,573 คน 
นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน จ านวน 8,110 คน มีนักเรียนที่อ่านคล่อง จ านวน 7,951 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.03 และมีนักเรียนที่เขียนคล่อง จ านวน 7,219 คน คิดเป็นร้อยละ 89.01 
 2.2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (สช.) มีนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2,846 คน นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน จ านวน 2,846 คน มีนักเรียน
ที่อ่านคล่อง เขียนคล่อง จ านวน 2,846 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
หมายเหตุ : นับเฉพาะนักเรียนปกต ิ
               สังกัด สพฐ. ใช้ข้อมูลการประเมินครั้งที่ 4 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 ภาคเรียนที่ 2/2560 (ในระบบ e-mesystem) 
               สังกัด สช.  ใช้ข้อมูลการประเมินของสถานศึกษา 
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 4) มีสถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) สถานศึกษาต้นแบบ ๓ 
ล าดับแรก ได้แก่ 
 4.1) โรงเรียนบ้านวังตะเคียน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีการบูรณาการ
เทคนิควิธีการสอน ดังนี้ 
 (1) จัดการเรียนรู้ให้เด็กสนุกและมีความสุข โดยใช ้เพลง เกมเล่านิทาน 

 (2) การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดค า 
 (3) การผลิตสื่อของครูเพ่ือการเรียนรู้สาหรับนักเรียน และการจัดกระบวนการ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่นักเรียนผลิตขึ้น เช่น ก.ไก่พาเพลิน นิทาน สระ สระพาเพลิน , แบบฝึก สื่อ ใบงาน 
“สื่อง่าย นักเรียนทาได้ ครูท าดีแค่กระดาษ A4 และสีไม”้ , เว็บไซต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ http://gg.gg/kruarom เป็นต้น 

 (4) การสอนโดยสอดแทรกทักษะการคิดในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก ่
กิจกรรมเก็บสายฝนกับร่มสระ 
 (5) ใช้เครือข่ายผู้ปกครองในการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนและการฝึก
อ่านเขียนแบบ 360 องศา 
 4.2) โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยาคม” อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี มีการบูรณาการเทคนิควิธีการสอน ดังนี้ 
 (1) จัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง Brainbased Learning) 
 (2) การสอนอ่านแบบแจกลูกสะกดค า 
 (3) การผลิตสื่อของครูเพ่ือการเรียนรู้สาหรับนักเรียน และการจัดกระบวนการ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อท่ีนักเรียนผลิตขึ้น 
 (4) การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านการเขียนควบคู่
ไปกับการพัฒนาทักษะการคิด 
 4.3) โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี   
มีการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน “Spinner อักษรนา” ซึ่งการเล่นเกม Spinner เป็นการน าอักษรน า 
ค าควบกล้ า ค าพ้ืนฐาน ค าศัพท์ที่หลากหลาย มาฝึกให้นักเรียนสะกดค า โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ควบคู่
กันมีบาร์โค้ด ประกอบการอธิบายค าศัพท์ ติดที่เกม Spinner ท าให้นักเรียนมีความสุข สนุกในการเรียนรู้ และ
มีพัฒนาการการอ่านและการเขียนดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gg.gg/kruarom
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12. โครงการพัฒนาคุณภาพครูจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
            การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของโรงเรียน   
ขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าความรู้            
สู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ  
 การด าเนินงาน 
                      1) พัฒนาครูแกนน าของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
แนวคิดส าคัญด้านการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Democratic citizenship 
education)  
                    2) พัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
                    3) พัฒนาครูเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิชาภูมิศาสตร์  
                    4) พัฒนาครูเพ่ือจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตามแนวพระราชด าริของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช“การเสริมสร้าง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย”  
 

13. โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย   

               การจัดการศึกษาปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) ในจังหวัดกาญจนบุรี มีหน่วยงานและสถานศึกษาที่
จัดการศึกษาปฐมวัย จ านวน 693 แห่ง (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561) มีการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ 
ครบทุกด้านอย่างเต็มตามศักยภาพ  
 การด าเนินงาน 
                    1) จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เพ่ือให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจน าหลักสูตรไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       2) จัดท าข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี  (School Mapping) และ
ปักหมุดสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ด าเนินงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย (0 - 6 ปี) เพ่ือให้มีฐานข้อมูล             
เด็กปฐมวัยในภาพรวมของจังหวัดและใช้ร่วมกัน 
 3) บูรณาการขับเคลื่อนแนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2561 – 2564)    
โดยมีหน่วยงานในการด าเนินงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการจัดท าร่วมกัน  
           4) ส านักงานเขตพ้ืนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูบุคลากรที่สอนระดับ
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

                 4.1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย เพ่ือพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสร้างความ
เข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย   

                 4.2) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ครูผู้สอนปฐมวัยให้สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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                 4.3) อบรมผู้บริหารสถาน ศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยมีความรู้       
ความเข้าใจสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
                ผลการด าเนินงาน 

           1) จากการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัย ได้น าความรู้ มาประยุกต์และบูรณาการกับ
โครงการ กิจกรรม และสอดแทรกในแผนการจัดประสบการณ์ ส่งผลให้เด็กปฐมวัยเกิดการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้ 

                 1.1) พัฒนาการด้านร่างกาย 
         สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย โดย
ครูผู้สอนด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก
ทางด้านร่างกาย โดยได้จัดกิจกรรมออกก าลังกายตอนเช้าหน้าเสาธง วันละ 5-10 นาที  กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
การชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูงตามปฏิทินที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง โครงการอาหารกลางวันเด็กทุกคนได้รับประทาน
อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เด็กได้นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอวันละ 2 ชั่วโมง อาหารเสริม (นม) เด็กได้
ดื่มนมทุกคนทุกวันอย่างเพียงพอ กิจกรรมกีฬาสีนักเรียนปฐมวัย จัดให้มีสนามเด็กเล่นอย่างเพียงพอให้เด็กไ ด้
เล่นและออกก าลังกาย กิจกรรมแปรงฟันส่งเสริมทันตสุขภาพและมีกิจกรรมเน้นการปฏิบัติด้านสุขนิสัยอย่าง
ต่อเนื่อง มีการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างสม่ าเสมอจัดระบบดูแลช่วยเหลือติดตามเฝ้าระวังให้
หลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุ อุบัติภัย และสิ่งเสพติด โครงการโรงเรียนสีขาว 

            1.๒) พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
  เด็กปฐมวัยได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง มีระเบียบวินัย        
กล้าแสดงออก ในสิ่งที่ดีอย่างอิสระ มีคุณสมบัติของนักกีฬา เป็นผู้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักและสามัคคีใน
หมู่คณะ กิจกรรมตัวอย่าง ได้แก่ โครงการหนูน้อยสุขภาพดี กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนักเล่านิทานน้อย กิจกรรม
นั่งสมาธิ โครงการอาหารกลางวัน โครงการหนูน้อยพุทธบุตร โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ 

           1.3) พัฒนาการด้านสังคม 
       เด็กปฐมวัย รู้จักตนเอง รู้จักบุคคลรอบด้าน (จากการเล่นสมมุติ) รู้จักการผ่อนปรน 
และการรอคอย รู้จักการแบ่งปัน การร่วมมือกับคนอ่ืน ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง มีความรักความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา และประเทศชาติ หวงแหนและต้องการอนุรักษ์ และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย โครงการเศรษฐีน้อย โครงการจัดหาสื่อและวัสดุการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย โครงการวันส าคัญ 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
กิจกรรมรักษ์ไทย งานบัณฑิตน้อย 
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          1.4) พัฒนาการด้านสติปัญญา 
      เด็กปฐมวัยมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รักการอ่าน     
มีวิสัยทัศน์กว้าง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง รู้จักใช้ความคิด ตัดสินใจ
แก้ปัญหา ได้มีโอกาสสืบค้นหาค าตอบ จากกิจกรรมทดสอบทักษะการเรียนรู้  กิจกรรมวัดผลประเมินผลโดยใช้แฟ้ม 
สะสมงาน กิจกรรมประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
 2) สถานศึกษาต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) โดยมีสถานศึกษา ๓ ล าดับแรก 
ได้แก่  
 2.1) โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี มีการจัดการเรียนรู้รูปแบบ โครงการ PROJECT APPOACH 
 2.2) โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี มีเครือข่าย BBL 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นวัตกรรม PLAY AND LEARN 
 2.3) โรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีการจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ในรูปแบบ Play & Learn ผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมเสริม
พัฒนาการที่ครอบคลุม 6 กิจกรรมหลักและครอบคลุม 4 สาระการเรียนรู้บนพ้ืนฐานของหลักสูตรของโรงเรียน 
“Thinking School” 

14. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

 การด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริตในสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เกิดค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ อย่างยั่งยืนเหมาะสมตามช่วงวัย รวมถึงผู้บริหาร และคณะครู ตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการท าความดี ร่วมกันสร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม  
 การด าเนินงาน 
    1) จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน“คนดีของแผ่นดิน”  
 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
บทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน 
 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ) 
 4) จัดประกวดแข่งขันคัดเลือกนวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของครูและ
ส่งเข้าประกวดเพ่ือรับรางวัลนวัตกรรมต้นแบบระดับประเทศ 
 5) จัดประกวดกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ และโรงเรียนวิถีพุทธ มีการจัดนิทรรศการเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 6) จัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน อบรมชี้แจงการสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ระดับ
ห้องเรียนและให้นักเรียนร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาพัฒนาไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ที่ก าหนดไว้ 
 7) จัดกิจกรรมครอบครัวที่สาม อบรมชี้แจงการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและ
โรงเรียน ร่วมกันพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 8) จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือคุณธรรม จริยธรรม โดยน ากระบวนการลูกเสือไปใช้ในการสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาตนเอง สถานศึกษา สังคม และส่วนรวม  
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 ผลการด าเนินงาน 
 1) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียน
สุจริต ได้แก่ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พอเพียง และจิตสาธารณะ 
 2) นักเรียนมีน้ าใจต่อเพ่ือน ไม่แข่งขันแต่แข่งกับตัวเอง และช่วยเหลือเพ่ือนที่เรียนช้ากว่า 
 

     3) มีสถานศึกษาที่นวัตกรรม กิจกรรม ที่เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 
โดยสถานศึกษา 3 อันดับแรก ได้แก่ 
    3.1) โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม
ลูกเสือระบบสนับสนุนงานลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต (กิจกรรมนวดฝ่าเท้า) 
 3.2) โรงเรียนบ้านหนองเตียน อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เพ่ือเข้าร่วมประกวดในระดับเขต และระดับจังหวัด เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความสามัคคี และเสียสละ 
 3.3) โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี เพ่ือเข้าร่วมประกวดในระดับเขต และระดับจังหวัด เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี มีวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน มีความสามัคคี และเสียสละ 

15. โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ 

 การด าเนินโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ    
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก 2) เป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัย ยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล 3) ส่งเสริม 
สนับสนุนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคล  
 การด าเนินงาน  
 1) น านักเรียนเข้าร่วมการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
รอบแรก (ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา)  
 2) นักเรียนทีผ่่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพ่ิมพูนประสบการณ์                     
 3) จัดเวท ีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในเวทีระดับนานาชาติ  

                    ผลการด าเนนิงาน   
 นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้      
สู่เวทีโลก ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
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นโยบายที่  8  
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
........................................... 

 
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลในโรงเรียนขนาดเล็ก 

 การด าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกล            
ในโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คน ลงมา) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างความตระหนัก        
ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน 2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 3) เพื่อให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 การด าเนินงาน 
                     1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโรงเรียนต้นทาง โรงเรียนไกลวังวล อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
                     2) โรงเรียนขนาดเล็ก น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ด้วยระบบทางไกลผ่านดามเทียม 
                     3) นิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ 2 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน 

               ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียนการสอนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม
ได้อย่างมีคุณภาพ  
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2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศกึษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

 การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้        
Social Media และโปรแกรมแอพพลิเคชั่นทางการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ    
2) ครูสามารถประยุกต์ใช้สื่อแอพพลิเคชั่น เพ่ือการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้ โดยมีครูระดับ         
ชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 29 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมโครงการ  
                 ผลการด าเนินงาน 
           1) ครูที่เข้ารับการพัฒนาตามโครงการฯ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ครบทุกโรงเรียน  
           2) ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           3) ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถประยุกต์ใช้สื่อแอพพลิเคชั่นเพ่ือการเรียนการสอน        
ในศตวรรษท่ี 21 ได้  
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นโยบายที่ 9  
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
---------------------------- 

 
โครงการสร้างจิตส้านึกด้านการบริหารจัดการขยะ น ้าเสีย พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ 

 การด าเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์และสร้างวินัย จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการด้าน       การ
จัดการขยะ น  าเสีย พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพ  
 การด าเนินงาน 
 1) จัดประชุมปฏิบัติการและศึกษาดูงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ระดับเขตพื นที่ 
 2) โครงการโรงเรียนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
      3) จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
      4) จัดกิจกรรมรณรงค์การบริหารจัดการขยะจากโรงเรียนสู่ชุมชน ภายใต้ค าขวัญ 
หัวข้อ “เด็กไทยมีวินัย ชุมชนร่วมใจเมืองไทยปลอดขยะ”  
      5) การประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการจัดการขยะ น  าเสีย และมลพิษทางอากาศ โดยคณะกรรมการประเมิน
ของส านักงานเขตพื นที ่ซึ่งโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะยอดเยี่ยม จ านวน 3 โรงเรียน      เข้า
ร่วมประชุมและจัดนิทรรศการในการประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษา          
สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร” ระดับภูมิภาค 
 6) จัดท าเอกสารถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนที่ด าเนินการ        ได้
ประสบผลส าเร็จมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ ประสบการณ์ 
แนวทางในการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพจากการศึกษาสภาพจริง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติที่
ประสบผลส าเร็จ 
 2) โรงเรียนมีการเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนใช้สินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3) โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนต่าง ๆ             
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปส่งเสริมการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในสถานศึกษา 
 



30 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

นโยบายที่ 10  
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 

และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
------------------------- 

 
โครงการส านักงานเขตพื้นที่ใสสะอาด 

 การด าเนินโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่ใสสะอาดมีวัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการต่อต้าน
คอรัปชั่น ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างทัศนคติ ค่านิยม และความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การด าเนินงาน 
 1) จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ และให้ความรู้ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ทุกรูปแบบ ให้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) การฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมจิตส านึก “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” และ 
ฝึกปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรม ให้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 3) อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP)” ให้แก่ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างที่ดูแล
รับผิดชอบงานด้านพัสดุ 
 4) จัดอบรมให้ความรู้ด้านการด าเนินการทางวินัย การบริหารงานด้านพัสดุการจัดซื้อ
จัดจ้างและความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ระดับสถานศึกษา และศึกษาดูงานเขตสุจริต โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบงานพัสดุ 
 ผลการด าเนินงาน 
 1) ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ตระหนักถึงการน ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและดัชนีวัดคุณธรรม ความโปร่งใสของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 2) การบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามภารกิจงานของตน และสามารถตรวจสอบได้ 
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นโยบายที่ 1  
การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

……………………………………. 

1. โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  
การด าเนินโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน  

บุคลากรและผู้ปกครองได้เรียนรู้และฝึกท าดอกไม้จันทน์ น าไปใช้เพ่ือร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
โดยจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มีนักเรียน บุคลากรและผู้ปกครอง มาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์     
1 คน ต่อ 1 ดอก เพ่ือร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ผู้เข้าร่วมโครงการ  314 คน 
 

 

   

          

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
พระราชทาน 
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โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
พระราชทาน 
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นโยบายที่ 2 
 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

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

  
โครงการกีฬาภายในต้านยาเสพติด “โสตศึกษาเกมส์” 

 การด าเนินการโครงการกีฬาภายในต้านยาเสพติด “โสตกาญจน์เกมส์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินทุกระดับชั้น จ านวน ๕6 คน และนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาทุกระดับชั้น 
จ านวน ๑2๙ คน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด นักเรียนได้พัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกาย
และจิตใจ เห็นคุณค่าทางการกีฬา และนันทนาการ การท างานเป็นทีม มีความก้าวหน้าในการพัฒนาทักษะ
ทางการกีฬาและนันทนาการ มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตดี ปลอดจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

นโยบายที่ 3  
การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

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

โครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม  

 การด าเนินโครงการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึก
ถึงคุณพุ่ม เจนเซน โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม น าเงินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้า                
ด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลและความจ าเป็นอ่ืน ๆ นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมป้องกัน และ
แก้ปัญหา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปลอดภัย และด ารงชีวิตอย่างมีความสุขตามอัตภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.69)  

 ผลการประเมินความพึงใจต่อโครงการของผู้เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีผู้เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว จ านวน 310 คน 
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นโยบายที่ 4  
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

………………………..………. 
 

1. โครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
  

 การด าเนินโครงการค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้        
ความเข้าใจหลักธรรมของศาสนา สร้างจิตส านึกที่ดีงาม มีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถ             
น าหลักธรรมค าสอนมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม โดยมีนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินทุกระดับชั้น จ านวน ๕6  คน และนักเรียนบกพร่อง          
ทางสติปัญญาทุกระดับชั้น จ านวน ๑๕๙ เข้าร่วมกิจกรรม 
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2. โครงการสายน  าแห่งความดี  
 การด าเนินโครงการสายน้ าแห่งความดี เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรักษ์ความเป็นไทย และอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีความสุข ในการด าเนินชีวิต 
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ๘ ข้อ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมงามอย่างไทย และกิจกรรม
นาทีคุณธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินทุกระดับชั้น จ านวน ๕6 คน และ
นักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาทุกระดับชั้น จ านวน ๑2๙ คน  

3. โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร  
   การด าเนินโครงการพัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีความรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ภาษามือไทยและภาษามืออเมริกัน
พ้ืนฐานเพ่ือการสื่อสาร และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มี    
ความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาสูงขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
โดยมีนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินทุกระดับชั้น จ านวน ๕6 คน และนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา       
ทุกระดับชั้น จ านวน ๑2๙ คน 

 การด าเนินงาน 
  1) กิจกรรมภาษาอังกฤษ ได้แก่ 
 ๑.1) จัดกิจกรรม Christmas  
 1.2) จัดกิจกรรม English camp  
 1.3) จัดกิจกรรม English signing is fun   
 2) กิจกรรมภาษาไทย ได้แก่ 
 2.1) จัดกิจกรรมคุณพระช่วย 
 2.2) จัดกิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
 2.3) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  
 2.4) จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
 2.๕) จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน  
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
 การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้

ได้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  นักเรียนได้รับประสบการณ์
เพ่ิมเติมจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถพัฒนาผลงานของ
ตนเอง เกิดความภาคภูมิใจและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมภาษามือน่ารู้ กิจกรรม    
ศิลปะบ าบัด ให้นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินทุกระดับชั้น จ านวน ๕6  คน และนักเรียนบกพร่อง           
ทางสติปัญญาทุกระดับชั้น จ านวน ๑2๙  คน 

 
5. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

 การด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา 
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ถูกต้อง โดย
ด าเนินการจัดกิจกรรมภาษามือน่ารู้ กิจกรรมศิลปะบ าบัด ให้นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินทุกระดับชั้น 
จ านวน ๕6 คน และนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาทุกระดับชั้น จ านวน ๑2๙ คน 
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6. โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อการมีงานท า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 การด าเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือการมีงานท า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการพ่ึงพาตนเอง  และท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สนใจ 
มีทักษะในการท างาน  มุ่งมั่นท างานจนส าเร็จและภูมิใจในผลงานของตนเอง  และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน 
ทุกระดับชั้น จ านวน ๕6 คน และนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาทุกระดับชั้น จ านวน ๑2๙ คน 

 การด าเนินงาน 
  1) กิจกรรมเจียระไนนิล – พลอย  
  ๒) กิจกรรมพรมเช็ดเท้า   
  ๓) กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์    
  ๔) กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ   
  ๕) กิจกรรมเพาะเห็ด  

   ๖) กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
   ๗) กิจกรรมเบเกอรี่ 
   ๘) กิจกรรมงานอาหาร 
 ๙) กิจกรรมประดิษฐ์เศษวัสดุจากผ้า 
 ๑๐) กิจกรรมพวงกุญแจลูกปัดไม้ 

๑๑) กิจกรรมร้อยลูกปัด 
๑๒) กิจกรรมทักษะการโรงแรม 
๑๓) กิจกรรมกาแฟ  และเครื่องดื่ม   
๑๔) กิจกรรมเสริมสวย 
๑๕) กิจกรรมท าน้ ายาล้างจาน สบู่ 
๑๖) กิจกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าร้อยสี   
๑๗) กิจกรรมพรมเช็ดเท้าทอมือ   
๑๘) กิจกรรมงานไม้     
๑๙) กิจกรรมเปเปอร์มาเช่   
๒๐) กิจกรรมสมุดท ามือ    

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
   
     
     
      
     
      
      
     
      
      



40 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

7. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย  
 การด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง           
มีจิตส านึกของความเป็นไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินทุกระดับชั้น จ านวน ๕6 คน และนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาทุกระดับชั้น 
จ านวน ๑2๙ คน 

 การด าเนินงาน 
 1) จัดกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 2) จัดกิจกรรมวันส าคัญตามประเพณีไทย เช่น วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ 

วันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน  
 4) การเลือกตั้งสภานักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย  
 5) กิจกรรมเด็กด ีศรีโสตกาญจน์  

 
8. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 การด าเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับการดูแลจากครูประจ าชั้น ครูหอนอนอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง      
เข้าร่วมในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูสามารถน าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน  
185  คน 

 การด าเนินงาน  
 1) กิจกรรมคัดกรองนักเรียน  
 2) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน   
 3) กิจกรรมอบรมนักเรียนประจ าสัปดาห์  
 4) กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
 5) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  
 6) กิจกรรมอบรมพัฒนาคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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9. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตนักเรียนประจ า  

 การด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตนักเรียนประจ า มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้      
นักเรียน มีทักษะในการด าเนินชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพ  มีความพึงพอใจที่มีต่อการอยู่หอนอน  และ    
หอนอน มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิต ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยนักเรียนประจ า จ านวน 185 คน 

 การด าเนินงาน 
 1)  กิจกรรมพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตประจ าวัน  
 2) กิจกรรมเก็บออมเพ่ือการประหยัดของนักเรียน   
 3) กิจกรรมออกก าลังกาย           
 4) กิจกรรมคู่พ่ีดูแลน้อง  
 5) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระเบียบวินัย  
 5) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในหอนอน       
 6) กิจกรรมแหล่งเรียนรู้เพ่ิมพูนปัญญาในหอนอน  
 7)  กิจกรรมประกวดหอนอนสะอาด  
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10. โครงการจิตอาสา “ท าความดี ด้วยหัวใจ”   

 ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก 
จิตอาสา ณ อาคาร 606 ส านักพระราชวัง สนามเสือป่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี  
วัตถุประสงค์เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภัคดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้ครู      
น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คนจากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า 
บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ  85 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ  

 
คณะครูและบุคลากรรับความรู้เกี่ยวกับโครงการ จิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครู เข้ารับสมัครจิตอาสา รับ หมวก ผ้าพันคอ พระราชทาน 
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๑๑. โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน  
 การด าเนินโครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพและมาตรฐาน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ    

สร้างความเข้าใจงานด้านการประกันคุณภาพให้แก่ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานประกันคุณภาพ 
โดยด าเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายใน เป็นไปตามค่าเป้าหมายหรือสูง
กว่าตามที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๒. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
 การด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู ได้รับ

ความรู้ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยด าเนินการจัดอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร จ านวน ๖๘  คน 

๑๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษามือขั นพื นฐาน     
การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษามือขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้เกี่ยวกับการภาษามือขั้นพ้ืนฐานไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2) พัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองเพ่ือด ารงชีวิตอยู่ในสังคม     
3) ให้ครูและบุคลากรน าความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษามือขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยด าเนินการจัดอบรมการพัฒนาครูและบุคลากร 
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๓๒ คน 

๑๔. โครงการห้องสมุดเพื่อการศึกษา  
การด าเนินโครงการห้องสมุดเพ่ือการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

ที่สมบูรณ์และทันสมัย  2) พัฒนาและยกระดับคุณภาพห้องสมุดในโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดที่มีมาตรฐาน  ทั้งยัง
เป็นห้องสมุดที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักเรียน ครู  ผู้บริหาร  และบุคลากรในโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียน ครู  ผู้บริหาร  
และบุคลากรในโรงเรียน  มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  จัดให้มีหนังสือและสื่อการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสม  นักเรียน ครู  ผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียน 
เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและทันสมัยยิ่งขึ้น ยิน มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  ผู้บริหาร 
ครู บุคลากร จ านวน  50 คน  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน จ านวน 56 คน และ นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา จ านวน  ๑๒9 คน 

๑๕. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษาการจัดการศึกษาปฐมวัย   
 เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู และการส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ เพ่ือสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ให้มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ซึ่งผู้สอน
จ าเป็นต้องค านึงถึงความสนใจ และความต้องการของเด็กทุกคน  โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย บูรณาการ
ผ่านการเล่น และกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพ่ือให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข  เป็นคนดี คนเก่ง 
มีความสุข โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 16 คน  
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16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา  

 การด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา         
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายการพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน  
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยด าเนินการ      ตาม
แผนจัดซื้อ จัดหาที่ก าหนด วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายการพ้ืนฐาน  
ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน  หนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินทุกระดับชั้น จ านวน ๕6 คน 
และนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาทุกระดับชั้น จ านวน ๑2๙  คน   
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นโยบายที่ 5  
การยกระดับคุณภาพ และบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

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

1. โครงการส่งเสริมสุขอนามัย  
 การด าเนินโครงการโครงการส่งเสริมสุขอนามัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขอนามัย  ทั้งส่วนรวมและส่วนตนอย่างถูกต้อง สามารถดูแลตนเองให้ปลอดจาก     
ภาวะเสี่ยงต่อโรคภัย ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินทุกระดับชั้น จ านวน ๕6 คน 
และนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาทุกระดับชั้น จ านวน ๑2๙  คน 

 การด าเนินงาน 
 1) กิจกรรมก าจัดลูกน้ ายุงลาย (ป้องกันไข้เลือดออก)       
 2) ที่กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารเที่ยง (เหงือกดี ฟันสวย)  
 3) กิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพอนามัยนักเรียน  
 4) กิจกรรมล้างมือให้สะอาดปราศโรค  
 5) กิจกรรมก าจัดเหา  
 6) กิจกรรมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ     
 7) กิจกรรมนักเรียนได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ๑ เม็ด (๖๐ มิลลิกรัม) ต่อสัปดาห์  

กิจกรรมก าจัดยุง 
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2. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน  
 การด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง อาหารสะอาดปลอดภัย สุขาน่าใช้ และเด็กไทยฟันดี นักเรียนมีทักษะในการรับประทาน  
ที่ปลอดภัย การใช้สุขาที่ถูกวิธี และมีสุขภาพฟันดี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียน ที่บกพร่องทางการได้ยิน
ทุกระดับชั้น จ านวน ๕6 คน และนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาทุกระดับชั้น จ านวน ๑2๙ คน  

 การด าเนินงาน มีการจัดตั้งนักเรียนแกนน าชมรมเด็กไทยท าได้และด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
 1) กิจกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย  
 1.1) ทดสอบสารปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร ภาชนะ  
 1.2) แนะน าการอ่านสลากอาหารและการใช้ยา  
 1.3) กิจกรรมกระเช้าความรู้ เรื่องการบริโภคอาหารถูกต้องตามหลักธงโภชนาการ 
 1.4) ปลูกผักปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร  
 1.5) ท าน้ าสมุนไพร  
 1.6) คณะครูและนักเรียนร่วมกันท าสื่อประกอบการเรียนการสอน              
 2) กิจกรรมสุขาน่าใช้  
 2.1) จิตอาสารักษาความสะอาดห้องน้ า  
 2.2) เรียนรู้วิธีการใช้ห้องน้ าที่ถูกสุขลักษณะ  
 2.3) ติดตามการท าความสะอาดทุกวัน  
 2.4) การจัดอ่างล้างมือมีน้ ายาล้างมือไว้บริการ  
 2.5) สอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน  
 2.6) การใช้พืชสมุนไพรเพื่อสร้างกลิ่นหอมในห้องน้ า 
 3) กิจกรรมเด็กไทยฟันดี  
 3.1) นักเรียนแกนน าให้ความรู้การแปรงฟันที่ถูกวิธี  
 3.2) กิจกรรมแปรงฟัน ย้อมสีฟัน  
 3.3) ประกวดหนูน้อยฟันสะอาด วาดภาพ เขียนค าขวัญ    
 3.4) จ าหน่ายอาหารที่ไม่เป็นโทษต่อฟัน-จัดป้ายนิเทศ ให้ความรู้  
 3.5) นักเรียนแปรงฟันหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็น  
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กิจกรรมตรวจสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมฟันสวย 
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3. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 การด าเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครู บุคลากร และ

นักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิบัติตน    
เมื่อเกิดสาธารณภัย สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัย           
ได้ด าเนินการจัดอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้เรียน ครู และ
บุคลากร จ านวน 190 คน  
 
4. โครงการรวมพลังโสตกาญจน์  ร่วมใจประหยัดพลังงาน  
 การด าเนินโครงการรวมพลังโสตกาญจน์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ ครู  นักเรียน  และบุคลากร
ในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การลดปริมาณการใช้พลังงาน มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานภายในโรงเรียน 
มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้เรียน ครู และบุคลากร จ านวน 190 คน 
 

    การด าเนินงาน 
 1) กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงาน  

    1.1) จัดป้ายนิเทศให้ความรู้นักเรียน เรื่อง พลังงานและการประหยัดพลังงาน 
    1.2) จัดป้ายรณรงค์ ณ บริเวณท่ีมีการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ าภายในโรงเรียนทุกจุด 
     1.3) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดพลังงานในหมู่บ้านและในโรงเรียน 
     1.4) จัดการประกวดวาดภาพ และประกวดแต่งค าขวัญรณรงค์การประหยัดพลังงาน 
    1.5) จัดการประกวดหอนอนประหยัดพลังงาน 

    2) ก าหนดมาตรการการใช้พลังงาน มาตรการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ซึ่งโรงเรียน
ประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า) ดังนี้   
    2.1) ทุกหอนอนปิดไฟฟ้าทุกดวง  เวลา 20.45 น. 
     2.2) เวลากลางคืนทุกหอนอนเปิดไฟสลับกันหรือเปิดเฉพาะดวงที่จ าเป็น 
     2.3) นักเรียนขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ 
    2.4) ปิดไฟฟ้าทุกดวงในห้องเรียนหลังจากเรียนการสอน 
    2.5) ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะพักเท่ียงหรือไม่ได้ใช้งานเกิน  15  นาท ี
  3) กิจกรรมวันรวมพลังโสตกาญจน์ ร่วมใจประหยัดพลังงาน  

           3.1) กิจกรรมให้ความรู้นักเรียน เรื่องพลังงานและการประหยัดพลังงาน  
          3.2) กิจกรรม Walk Rally จ านวน 5 ฐานเรียนรู้ ดังนี้ 

     ฐานที่ 1 จิ๊กซอว์  ต่ออนาคต 
     ฐานที่ 2 จับคู่รู้ค่าพลังงาน 
     ฐานที่ 3 วิ่ง 3 ขา ร่วมกันประหยัดพลังงาน 
     ฐานที่ 4 ปิดสวิตซ์กันเถอะ 
     ฐานที่ 5 ร่วมมือร่วมใจ งดใช้พลังงาน 
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โครงการโสตกาญจน์รณรงคล์ดใช้ถุงพลาสติก 
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นโยบายที่ 9  
การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ 

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
---------------------------- 

 
โสตกาญจน์รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก  

 ด้วยปัจจุบันสถานการณ์ภาวะโลกร้อน ส่วนใหญ่เกิดมาจากการใช้ถุงพลาสติก ในปัจจุบันที่นิยม
ใช้ในการห่อข้าวของ โดยไม่สนใจถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับสภาพอากาศของโลกเพราะเมื่อมีการใช้ถุงพลาสติก   
ที่มากขึ้นก็เกิดปัญหามากขึ้น เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาน้้าน่าเสีย ปัญหาเชื้อโรคต่าง ๆ จนท้าให้เกิดปัญหาที่
ตามมาอีกหลักหลายประการ เช่น การป่วยจากการติดเชื้อที่ไม่รู้สาเหตุต่าง ๆ การเกิดขยะที่ท้าให้เกิดกลิ่นเหม็น 
อากาศเป็นพิษ หลายครั้งที่มีการรณรงค์เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน แต่ก็เป็นแค่บางส่วนของการที่จะช่วย
อธิบายให้ผู้คนรู้จักภาวะโลกร้อนมากข้ึน แต่ก็ช่วยให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากข้ึน โดยการหันมาใช้
ถุงผ้าแทนเพราะถุงผ้าก็สามารถน้าไปใส่ของบรรจุของได้เช่นกัน และยังผลิตมาจากธรรมชาติซึ่งมีความทนทาน
และอายุของการย่อยสลายก็ง่าย จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถน้ามาช่วยให้ผู้คนรู้จักการใช้ถุงผ้าและลดการใช้
ถุงพลาสติก เพราะการใช้ถุงผ้าจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะในสถานที่ต่าง ๆ และช่วยลดการเกิดปัญหาต่าง ๆ 
เพ่ือที่จะได้ทราบถึงปัญหาปริมาณขยะในโรงเรียน ให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และรู้จักการลดภาวะ
โลกร้อนด้วยการลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ถุงผ้า ที่จะช่วยให้โรงเรียนสะอาดปราศจากเชื้อโรคและ
บรรยากาศที่สดใสสดชื่นน่าอยู่ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยินทุกระดับชั้น 
จ้านวน ๕6 คน และนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาทุกระดับชั้น จ้านวน ๑2๙ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

นโยบายที่ 1  
การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

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

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา   
    88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม  2558 และ 5 ธันวาคม  2559  

      การด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 และ 5 ธันวาคม 2559 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 
สร้างจิตส านึกให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 15,556 คน  

 การด าเนินงาน 
 1) กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
 2) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
  3) กิจกรรมสร้างจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๕๔ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม  2561   

      การด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
วันที่ 28 กรกฎาคม  2561 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างจิตส านึกให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็น นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของอาชีวศึกษา   
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 7,944 คน 

   การด าเนินงาน : จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๕๕ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

3. โครงการน้อมเกล้าถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

     การด าเนินโครงการน้อมเกล้าถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              
เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช              
มีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 7,852 คน   

    การด าเนินงาน : จัดกิจกรรมถวายความอาลัย และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

4. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม  

            การด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตส านึกให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  31,235  คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน นักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

   การด าเนินงาน  
 1) จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
 2) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 3) กิจกรรมสร้างจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๕๗ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

นโยบายที่ 2  
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

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

โครงการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

              การด าเนินโครงการรณรงค์และป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2) สร้างความเข้าใจปัญหายาเสพติด 3) ลดปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 23,510 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน นักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
     การด าเนินงาน 
 1) กิจกรรมตรวจสารเสพติด  
 2) กิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด  
 3) กิจกรรมสร้างความเข้าใจปัญหายาเสพติด  
    ผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความเข้าใจปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและร่วมป้องกันปัญหายาเสพติด 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

นโยบายที่ 3  
การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

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

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fixit Center  

                การด าเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fixit Center มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ซ่อมแซม
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 2) เพ่ือสร้างวิชาชีพสู่ชมชน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย
ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการที่อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีรับผิดชอบ 

 การด้าเนินงาน ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องมือต่างๆ และสอนวิชาชีพระยะสั้น
ให้ประชาชน 

     ผลการด้าเนินงาน  
          ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการที่อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีรับผิดชอบ ทั้ง 13 อ าเภอ ได้

เรียนวิชาชีพระยะสั้น และรับบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ความรู้ สร้างอาชีพจากการเรียนวิชาชีพระยะสั้น 
และได้รับบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยได้จัดตั้งศูนย์
ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fixit Center  จ านวน 69  ศูนย์  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมซ่อมสร้างฯ จ านวน  7,675  คน 
ผู้รับบริการซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน Fixit Center จ านวน 13,410 คน และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 2,364 คน 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

นโยบายที่ 4 
 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

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

1. โครงการ Big data  การพัฒนา Big data   

                  การด าเนินโครงการ Big data  การพัฒนา Big data  มีวัตถปุระสงค์ 1) เพ่ือให้สถานประกอบการ 
ได้แรงงานตามความต้องการ 2) เพ่ือให้สถานศึกษาผลิตก าลังคนให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  28,849  คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

                  การด าเนินงาน 
                        1) จัดครูฝึกในสถานประกอบการ 
                        2) จดันักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ 
                        3) ติดตามการมีงานท าของนักเรียน นักศึกษา 

                  ผลการด าเนินงาน : อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สามารถน าข้อมูลเพ่ือมาผลิตก าลังคนให้
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

2. โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  

                        การด าเนินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือให้นักเรียน
นักศึกษาได้มีค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน  2) เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าสู่กองทุน  

                การด าเนินงาน 
 1) การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
            2) ด าเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา  จ านวน  28,849  คน 

 ผลการด าเนินงาน : นักเรียน นักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการคัดเลือก       
มีทุนการศึกษาในการเรียน และลดภาระค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน 
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3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ  

                   การด าเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
นักเรียน นักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน 28,849  คน และประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี  
13 อ าเภอ โดยจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะและการปฏิบัติจริง  

                   ผลการด าเนินงาน 

                    นักเรียน นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี                 
ทีเ่ข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านวิชาชีพ และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

 

 



63 
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4. โครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

              การด าเนินโครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีวัตถุประสงค์        
1) เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้ได้รับการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ิมเติม (PLC)  2) เพ่ือยกระดับครูผู้สอนในสถานศึกษา       
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 937 คน โดยด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติม (PLC) และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
ในการฝึกปฏิบัติจริง          

    ผลการด าเนินงาน 

ครูผู้สอนในอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการสามารถน าแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) มาพัฒนาตนเอง เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน  
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นโยบายที่ 5  
การยกระดับคุณภาพ และบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

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

โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ  

              การด าเนินโครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา   
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  2) เพ่ือให้ได้ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าแข่งขันกีฬาทุกระดับ  3) เพ่ือให้
นักเรียน นักศึกษา มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 28,849 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

              การด าเนินงาน  
                     1) กิจกรรมกีฬาภายใน    

                2) กิจกรรมกีฬาระดับภาคของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           3) กิจกรรมกีฬาระดับชาติของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

    ผลการด าเนินงาน 
                              นักเรียน นักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และได้รับเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 
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นโยบายที่ 6  
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

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

โครงการศูนย์บ่มเพาะ  
              การด าเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้กับ
นักเรียนนักศึกษา 2) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้การประกอบธุรกิจ โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเขียนแผนธุรกิจ จ านวน 1,289 คน กิจกรรมการศึกษาดูงาน จ านวน 853 คน และกิจกรรมการ
จัดท าโครงการธุรกิจ จ านวน 59 โครงการ  

              การด าเนินงาน  
 1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติจริงการเขียนแผนธุรกิจ 

                     2) กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ   
                      3) กิจกรรมการจัดท าโครงการธุรกิจ         
                      4) กิจกรรมการศึกษาดูงาน        

              ผลการด าเนินงาน 
           นักเรียน นักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมโครงการได้ประกอบธุรกิจ และมี
รายไดร้ะหว่างเรียน 
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นโยบายที่ 8 
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
-------------------------- 

 
1. โครงการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

                 การด าเนินโครงการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักเรียนนักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์ และได้ใช้ความรู้ในการประดิษฐ์ คิดค้น โดยมีผู้ร่วมประกวดดังนี้  
 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน 917  ผลงาน จ านวนผู้จัดท า 3,008  คน  
 ระดับภาค  จ านวน 117 ผลงาน จ านวนผู้จัดท า 566  คน  
 ระดับชาติ  จ านวน  24  ผลงาน จ านวนผู้จัดท า  86  คน 
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2. โครงการงานวิทยาศาสตร์  

                การด าเนินโครงการงานวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความคิด
สร้างสรรค ์ 2) เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในการประดิษฐ์คิดค้น โดยมีโครงงานเข้าร่วมประกวดดังนี้ 
 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน 86  ผลงาน จ านวนผู้จัดท า  207  คน   
 ระดับภาค  จ านวน  28  ผลงาน จ านวนผู้จัดท า  84  คน  
 ระดับชาติ  จ านวน  2  ผลงาน จ านวนผู้จัดท า  6  คน 

                การด าเนินงาน 
                      1) กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ในระดับจังหวัด ระดับภาคระดับชาติ 
                      2) กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัด ระดับภาค  

                ผลการด าเนินงาน   
                      1) ผู้บริหารและครูผู้สอนในอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ทีไ่ด้เข้าร่วม ได้ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา 
                      2) นักเรียน นักศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ใช้ความรู้ในการประดิษฐ์คิดค้น 
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3. โครงการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

      การด าเนินการจัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา เกิดความคิดสร้างสรรค์ และได้ใช้ความรู้ในการประดิษฐ์คิดค้น โดยมีสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดดังนี้  
 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จ านวน 917  ผลงาน จ านวนผู้จัดท า 3,008  คน  
 ระดับภาค จ านวน 117 ผลงาน จ านวนผู้จัดท า 566  คน 
 ระดับชาติ จ านวน  24 ผลงาน จ านวนผู้จัดท า 86  คน 
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นโยบายที่  1   
การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

………………………………….…………. 

 

     สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตย 
ตามประเพณีการปกครองของประเทศไทย ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานในสังกัด 13 
อ าเภอ จึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเด
ชานุภาพ และการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือ
ประชาชน โดยมีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. โครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
               การด าเนินโครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จ    
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา ผู้บริหาร ครู        
และบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์                  
สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รักชาติและรักอธิปไตยของไทย ทะนุบ ารุงและปฏิบัติตามหลักธรรม
ทางศาสนาที่นับถือ เป็นการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ และ        
สร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1) นิทรรศการและ       
ใบความรู้  2) เข้าค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 3) กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม     
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 6,000 คน   

     ผลการด าเนินงาน : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 โดยได้แสดงออกถึง        
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และน าหลักธรรมค าสั่งสอนตามหลักศาสนาไปประยุกต์  
ใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และสามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  
2. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

     การด าเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวาย   
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) น้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้รับความรู้และฝึกทักษะ        
ในการท าดอกไม้จันทน์ 7 แบบ 2) ทราบประวัติความเป็นมาของดอกไม้จันทน์ทั้ง 7 แบบ  

 การด าเนินงาน จัดอบรมให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการท าดอกไม้จันทน์ 7  แบบ เพ่ือใช้ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เข้าร่วมอบรม 
5,500 คน ได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

 ผลการด าเนินงาน : ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ และสามารถฝึกทักษะ            
ในการจัดท าดอกไม้จันทน์ เพ่ือใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-     
มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ครบทั้ง 7 แบบ 
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3. โครงการค่ายการเรียนรู้อทุยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ ศาสตร์พระราชา 

   การด าเนินโครงการค่ายการเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ ศาสตร์พระราชา               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้เรียนสามารถน าความรู้      
ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นจิตส านึกให้ผู้เรียนเกิดความรัก
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมได้เรียนรู้การน าศาสตร์พระราชามาใช้ในการด าเนินชีวิต กิจกรรม      
ไดบ้ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน  10,500 คน 

   ผลการด าเนินงาน : นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 80 มีจิตส านึกในความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
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นโยบายที่ 2   
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

…………………………….……… 
 

 ส ำนักงำน กศน.จังหวัดกำญจนบุรี และหน่วยงำนในสังกัด 13 อ ำเภอ  เป็นหน่วยงำนส ำคัญ
หน่วยงำนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนงำนตำมนโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ และกำรต่ำงประเทศ          
สู่กำรปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภำพ เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยเฉพำะ กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและ      
กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ กำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดนที่ติดกับประเทศพ้ืนบ้ำน ซึ่งมี
กำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

1. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  กำรด ำเนิน โครงกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในเรื่อง หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
สำมำรถน ำควำมรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบัติหรือน ำไปใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตได้ 
และพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ทั้งด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  กำรด ำรงอยู่ด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง              
 การด าเนินงาน  
 1) น ำนักศึกษำ ไปศึกษำเรียนรู้ ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ทฤษฎีใหม่แหล่งเรียนรู้ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 2) จัดอบรมกระบวนกำรเรียนรู้ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรออมและจัดท ำบัญชีครัวเรือน มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน  
10,800  คน  

 ผลการด าเนินงาน : นักเรียนนักศึกษำ และประชำชนทั่วไปร้อยละ ๘๐ ได้ศึกษำเรียนรู้เรื่อง
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงถูกต้องได้พัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ ทั้งด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
กำรด ำรงอยู่ด้วยหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   
                   
2. โครงการจัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/แกนน ากลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด กศน.  

           กำรด ำเนินโครงกำรจัดอบรมเยำวชนกลุ่มเสี่ยง/แกนน ำกลุ่มเสี่ยงในสถำนศึกษำต้ำนภัย      
ยำเสพติด กศน. มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำรู้โทษภัยและอันตรำยจำกยำเสพติด รู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยง
ให้ห่ำงไกลจำก  ยำเสพติด และสำมำรถเป็นแกนน ำในกำรต่อต้ำนยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยจัดอบรมให้ควำมรู้
เรื่องยำเสพติด ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน  จ ำนวน 3,000 คน      

 ผลการด าเนินงาน : นักศึกษำร้อยละ ๘๐ ที่เข้ำร่วมอบรมเป็นแกนน ำในกำรต่อต้ำนยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ สำมำรถเป็นแกนน ำควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติดไปเผยแพร่แก่ประชำชนในพื้นที่ต่อไป 
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นโยบายที่ 3  
การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

……………………….………. 
 

1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท้า) 
               การด าเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ        
จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย  
 การด้าเนินงาน จัดหลักสูตรรูปแบบชั้นเรียน หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม. (กลุ่มสนใจ) 
และ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  15,800 คน  

     ผลการด้าเนินงาน  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร้อยละ ๘๐ สามารถน าความรู้        
ไปพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับครอบครัวและชุมชน มีเจตคติที่ดีการประกอบอาชีพและทักษะ    
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ ได้จริง 
 
2. โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  

     การด าเนินโครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน พัฒนาคุณภาพและให้บริการการศึกษาต่อเนื่อง  

 การด้าเนินงาน จัดอบรมมุ่งเน้นการน าไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนและสังคม มี
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 14,890 คน  

     ผลการด้าเนินงาน  นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. โครงการส่งเสริมบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน 
              การด าเนินโครงการส่งเสริมบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน           
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) จัดหาหนังสือส าหรับบ้านหนังสือชุมชนตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย              
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมบ้านหนังสืออัจฉริยะ 3) พัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน และเป็นการสร้างภาคี
เครือข่ายการอ่านเพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 การด้าเนินงาน จัดหาหนังสือส าหรับบ้านหนังสือชุมชนตามความต้องการของเด็ก นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชนทั่วไปทุกครอบครัว เพ่ือส่งเสริมการอ่านในชุมชน ในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้เข้าร่วม
โครงการ มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกครอบครัว บ้านหนังสืออัจฉริยะได้รับการจัดตั้ง 954 
หมู่บ้าน บ้านหนังสือมีหนังสือครบทุกหมู่บ้าน  
             ผลการด้าเนินงาน เด็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปทุกครอบครัว มีแหล่งการอ่าน/
การเรียนรู้ที่มีความพร้อม และได้รับการส่งเสริมการอ่าน/การเรียนรู้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน 
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4. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

               การด าเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้
งานสื่อในการเรียนการสอนด้วยสมาร์โฟน 2) มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปลอดภัย กติกา
มารยาทในการใช้เทคโนโลยี และสามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media ได้อย่างถูกต้อง               

 การด้าเนินงาน จัดอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปลอดภัย กติกา
มารยาทในการใช้เทคโนโลยี และ สามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media ได้อย่างถูกต้อง 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ประชาชนในต าบลหลักสูตรละ ๑๕ คน จ านวน ๓ หลักสูตร  รวมจ านวน 
4,410 คน  

    ผลการด้าเนินงาน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานสื่อในการเรียนการสอน      
ด้วยสมาร์ทโฟน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ปลอดภัย กติกามารยาทในการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนสามารถสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media 
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นโยบายที ่ 4   
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

………………………..…….. 
 

1. โครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
               การด าเนินโครงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา ทุกช่วงวัยมีโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และได้รับการยอมรับ
ของบุคคลในครอบครัวและสังคม โดยด าเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

      ผลการด าเนินงาน : ประชากร ร้อยละ 80 ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยมีประชากรวัยแรงงาน 
  
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม  
               การด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้      
การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 2) รู้จัก
การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลัก ของคนไทย ๑๒ ประการ 
3) มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยด าเนินการน านักเรียนนักศึกษาสักการะไหว้พระ ๙ วัด ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีผู้ร่วมโครงการ ตั้งแต่มีงบประมาณ 2558 -2561 จ านวน 17,000 คน  

     ผลการด าเนินงาน : ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจ สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลัก ของคนไทย ๑๒ ประการ  และมีความใฝ่
รู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตผู้เรียนได้มีโอกาสได้สักการะไหว้พระ ๙ เพ่ือเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในการด ารงชีวิต      
ให้ความสุข ร้อยละ  ๑๐๐ %  
                  
3. โครงการส่งเสริมการอ่าน 
               การด าเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถ     
ในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการอ่านอย่างยั่งยืน สร้างภาคีเครือข่าย
การอ่านเพ่ือการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิอย่างยั่งยืน  ให้บ้านหนังสืออัจฉริยะได้รับการ
พัฒนาและเพ่ิมจ านวนในการให้บริการชุมชนอย่างครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยด าเนินการจัดกิจกรรม
บ้านหนังสืออัจฉริยะ บริการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอทั้ง 13 อ าเภอ และบริการ
ส่งเสริมการอ่าน เคลื่อนที่ มีผู้ร่วมเข้าร่วมโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ตั้งแต่มีงบประมาณ 2558 -2561 จ านวน 
128,000 คน  

     ผลการด าเนินงาน : ประชาชน ร้อยละ 80 สนใจการอ่านหนังสือ มีนิสัยรักการอ่าน และ
สามารถพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน ได้ครอบคลุมทั่วถึงเต็มพ้ืนที่ 
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4. โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 
                การด าเนินโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ เพ่ือส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับประชาชนในพ้ืนที่    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ให้ผู้ไม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือ มีทักษะพ้ืนฐานอ่านออกเขียนได้ในการติดต่อสถานที่ราชการ 
2) ผู้ไม่รู้หนังสือหรือลืมหนังสือ มีทักษะพ้ืนฐานอ่านออกเขียนได้ในการติดต่อสถานที่ราชการ 3) พัฒนาศักยภาพคน 
ให้เป็นผู้ที่พ่ึงพาตนเองได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข โดยด าเนินการจัดการเรียนการสอน      
ผู้ไมรู่้หนังสือให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืมหนังสือ  

       ผลการด าเนินงาน : ผู้ไม่รู้หนังสือผ่านหลักสูตรมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต และสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ของตนเองได้ ผู้ไม่รู้หนังสือ เมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น 
 
 

5. โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 
  การด าเนินโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส่งเสริมการเรียนรู้
ในรูปแบบนิทรรศการให้กับนักเรียน นักศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน ประชาชนทั่วไป 2) ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน ประชาชนทั่วไปในส่วนภูมิภาค ได้มีโอกาสเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนาน นอกเหนือจากที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วไป 
3) ประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี  
4) เพ่ือเป็นการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนรักการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และน าความรู้ไป
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน     
ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม โดยจัดกิจกรรม
นิทรรศการเคลื่อนที ่

 ผลการด าเนินงาน   
 1) ผู้รับบริการ ร้อยละ 82.74 มีความตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์  
ตลอดจนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระดับมาก  
 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 89.00 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 

6. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
               การด าเนินโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  
2) ปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3) การอยู่ร่วมกันในสังคม การท างาน
เป็นหมู่คณะ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันและกัน  โดยด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายนักประดิษฐ์น้อย 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน ประชาชนทั่วไป  ในเขต
พ้ืนที่บริการ ไดแ้ก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม  
 ผลการด าเนินงาน   
 1) ผู้รับบริการ ร้อยละ 89.00 มีความตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ตลอดจนเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม ในระดับมาก 
                      2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 89.00 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 
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7. โครงการค่ายนักประดิษฐ์น้อย 
       การด าเนินโครงการค่ายนักประดิษฐ์น้อย  มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการประดิษฐ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์   2) ปลูกฝังลักษณะนิสัยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์                 
3) ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้   โดยด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในจังหวัดกาญจนบุรี  

 ผลการด าเนินงาน   
 1) ผู้รับบริการ ร้อยละ 89.80 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ ในระดับมาก 
                        2) ร้อยละ 86.20 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก 
 
8. โครงการกลางคืนดูดาว เช้าดูนก 

        การด าเนินโครงการกลางคืนดูดาว เช้าดูนก   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เรียนรู้การดูนกเบื้องต้น       
และส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนานกับกิจกรรมดูนก  2) ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ          
3) ส่งเสริมการดูดาว และเรียนรู้ปรากฏการณ์เบื้องต้นเกี่ยวกับดาราศาสตร์ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมกลางคืน
ดูดาว เช้าดูนก ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในจังหวัดกาญจนบุรี  

 ผลการด าเนินงาน   
 1) ผู้รับบริการ ร้อยละ 84.49  มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูดาวและการดูนก                 
ในระดับมาก 
                        2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 89.80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 
 
9. โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2558 

        การด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2558  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) กระตุ้นให้เด็ก         
และเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของตนรู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม 2) ให้เด็กเยาวชนและผู้ปกครอง   
ได้ท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้างความสนุกสนานและฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสม  3) เสริมสร้างขวัญ 
ก าลังใจ เสริมสร้างพลานามัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้เด็กและเยาวชน  โดยจัดกิจกรรมไอติมวิทยาศาสตร์  
การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เกมส์วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เด็ก และเยาวชนในจังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 9,555  คน 

 ผลการด าเนินงาน   
 1) ผู้รับบริการ ร้อยละ 84.49  มีความสนุกสนาน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 
และมีวัฒนธรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นคนดี มีคุณธรรม ในระดับมาก 
                        2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 92.88 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม                           
ในระดับมากท่ีสุด 
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10. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
                 การด าเนินโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2558  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 2) ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
แก่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี   โดยด าเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ประจ าปี 2558  ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  นักเรียน นักศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
ประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม จ านวน 1,678 คน 

  ผลการด าเนินงาน   
 1) ผู้รับบริการ ร้อยละ 78.20 มีความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในระดับมาก 
                      2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 87.20 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 

11. โครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

                การด าเนินโครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  2) สร้างโอกาสให้     
เด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้เข้ากับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  3) กระตุ้นให้เกิดการน า
กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และภูมิปัญญาในท้อ งถิ่น          
โดยด าเนินการจัดกิจกรรมดูดาวจากท้องฟ้าจริง  กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์  ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน จ านวน 344 คน 
 ผลการด าเนินงาน   
 1) ผู้รับบริการ ร้อยละ 95.60 สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในระดับมากท่ีสุด 
                      2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 96.80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมากที่สุด 
 
12. โครงการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยผู้สูงอายุเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

                การด าเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยผู้สูงอายุเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  2) เสริมสร้าง     
สุขภาพกาย และสุภาพจิตให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  3) สนองนโยบายของรัฐและนโยบายของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ โดยด าเนินการจัดกิจกรรมท าบุญ ณ วัดถ้ าเขาวง 
และวัดท่าซุง ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 51 คน   
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13. โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

                การด าเนินโครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส่งเสริม
ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ปลูกฝังให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 
ทักษะในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) สนอง
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียน 
นักศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบโรงเรียน คร ูบุคลากรทางศึกษา และประชาชนทั่วไป จ านวน 2,250 คน 

 การด าเนินงาน จัดกิจกรรมรถนิทรรศการเคลื่อนที่ และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  

 ผลการด าเนินงาน   
 1) ผู้รับบริการ ร้อยละ 83.59 สามารถน าความรู้และทักษะ ไปพัฒนาตนเองและชุมชน 
ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี                      
 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90.26 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับมากที่สุด 

14. โครงการรวมพลังครอบครัวต้านยาเสพติด 
                การด าเนินสนับสนุนโครงการรวมพลังครอบครัวต้านยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สนองนโยบาย
การแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาล 2) สร้างความรู้ ความเข้าใจในการปกป้อง และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
เยาวชน นักศึกษา ผู้ปกครอง  3) สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองให้ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติดที่จะต้องร่วมมือ ร่วมใจกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย โดยการจัดอบรม
เกี่ยวกับยาเสพติด ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้ปกครอง เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กศน. 
จ านวน 63 คน 

15. โครงการพัฒนาบทบาทสตรีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินโครงการพัฒนาบทบาทสตรีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม                            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและขยายศักยภาพบทบาทสตรีด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม               
2) สนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นพลังทางสังคมที่เข้มแข็ง  ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วยกลุ่มแม่บ้านสตรีในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 46 คน 

      ผลการด าเนินงาน 
                       1) ร้อยละ 81.24  ของผู้รับบริการเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม ในระดับมาก 

           2) ร้อยละ 91.40 ของผู้รับบรกิารมีความพึงพอใจในการเข้ารว่มกิจกรรมในระดับมากที่สุด 
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16. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 การด าเนินโครงการโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เป็นการสนอง
พระราชด าริในการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             
2) เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักให้ความส าคัญของการด าเนินชีวิตตาม    
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) กลุ่มเป้าหมายสามารถน าเอาแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษาทั้งใน
และนอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป จ านวน 214  คน  

      ผลการด าเนินงาน 
 1) ร้อยละ 80.14  สามารถน าความรู้ ทักษะและแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป 
ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต และพัฒนาอาชีพ ในระดับมาก 
 2) ร้อยละ 80.12 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับมาก 
 
17. โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
 การด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการของผู้รับบริการ 2) เพ่ือให้มีแนวทางในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
โดยด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ เรื่อง สะเต็มศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี จ านวน 35 คน 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ร้อยละ 90.70 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถน าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน             
ในระดับมากท่ีสุด      

 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 89.00 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับมาก 
 
18. โครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 
 การด าเนินโครงการสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส่งเสริมความรู้   
ความเข้าใจ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก 
กล้าคิด กล้าท าในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามความสามารถและ     
ความสนใจ  ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ 
จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม 
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      การด าเนินงาน 
 1) จัดกิจกรรมสร้างเยาวชน เยาวชนสร้างชาติ 

 2) จัดกิจกรรมคืนความสุขให้เยาวชนภาคฤดูร้อน 
 3) จัดกิจกรรมสนุกวิทย์ kids ยามเย็น 
 4) การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 
 5) กิจกรรมสร้างระบบคิดปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ร้อยละ 88.23 ของผู้รับบริการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้                
ในระดับมาก 

 2) ร้อยละ 88.23 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 
 
19. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ กับภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 การด าเนินโครงการเสริมสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ กับภูมิปัญญาชาวบ้าน              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กับภูมิปัญญาชาวบ้าน   ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่บริการ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
ราชบุรี และนครปฐม 

 ผลการด าเนินงาน 
 1) ร้อยละ 97.40 ของผู้รับบริการสามารถน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไป
ประยุกต์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สามารถอยู่ในท้องถิ่นได้ และน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
                      2) ร้อยละ 89.00 ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก 
 
20. โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 การด าเนินโครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตพ้ืนที่
บริการ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี และนครปฐม จ านวน 155 คน  

 การด าเนินงาน จัดกิจกรรมสนุกวิทย์ คิดส์ยามเย็น  

 ผลการด าเนินงาน  
 1) ผู้รับบริการร้อยละ 90.24 สามารถน าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ในระดับ
มากที่สุด 
 2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 85.33 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับมาก 
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21. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร 
 การด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมอบหมาย  2) พัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูให้มี
ความรู้ เกี่ยวกบัชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3) ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
           การด าเนินงาน 
 1) การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

                 2) กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ   สร้างความสุขให้เธอ   
                           3) การอบรม PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้   
ทางวิชาชีพ” ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

                4) การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

22. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 การด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาต่อเนื่อง

ให้กับประชาชนบริเวณชายแดนในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามความต้องการของชุมชน    
อีกทั้งเป็นการสนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดกาญจนบุรี 
ราชบุรี เพชรบุรี  

 การด าเนินงาน จัดอบรมและฝึกทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม     
ความคิดสร้างสรรค์ และอาชีพเฉพาะทาง เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การเพาะเห็ดนางฟ้า การท าผลิตภัณฑ์กระถางจากยาง
รถยนต์ ฯลฯ  ทั้งนี ้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 695 คน 

 ผลการด าเนินงาน จากการอบรมประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่อย่างน้อย ร้อยละ 80 
ได้รับการฝึกทักษะและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์       
อาชีพเฉพาะทาง มีความรู้ มีอาชีพมั่นคง มีรายได้ มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
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23. โครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท าตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
 การด าเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน       
มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค ์
อาชีพเฉพาะทางให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาสบริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
สุพรรณบุรี ให้มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรธรรมชาติตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการขยายผลเกษตรโครงการหลวง 
(การเตรียมดินเพาะกล้า) การท าน้ าเต้าหู้ปาท่องโก๋ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุก การเพาะเห็ดนางฟ้า     
การตัดผมชาย การท าอาหารสัตว์เลี้ยง การทอผ้ากะเหรี่ยง การทอผ้าพ้ืนเมือง การท าพริกแกงเพ่ือจ าหน่าย 
การเพาะเห็ดฟาง การท าปุ๋ยอินทรีย์ การนวดเท้าเพ่ือสุขภาพ การเย็บกระเป๋าพ้ืนเมือง การนวดแผนไทย     
การขยายพันธุ์พืช การท าพริกแกงเพ่ือจ าหน่าย การท าเกษตรแบบโครงการหลวง การท าเบเกอรี่เพ่ือจ าหน่ าย 
การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การจักสานไม้ไผ่ การแปรรูปกล้วย ช่างเสริมสวย ช่างซ่อม
ไฟฟ้าเบื้องต้น  การท าปุ๋ยหมักจากขี้ไก่ การท าน้ าพริกสูตรต่าง ๆ การท าขนมชั้น การท าลูกประคบสมุนไพร ฯลฯ 
ทั้งนี ้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 9,854 คน  
 ผลการด าเนินงาน จากการอบรมประชาชนและผู้ด้อยโอกาส ในพ้ืนที่อย่างน้อย ร้อยละ 80 
ได้ฝึกทักษะและต่อยอดอาชีพเดิม มีความรู้ มีอาชีพมั่นคง มีรายได้ มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
เลี้ยงตนเองและครอบครัว  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน อยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน 

 
   การท าพริกแกงเพ่ือจ าหน่าย         การท าเกษตรแบบโครงการหลวง           การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การเบเกอรรี่เพ่ือจ าหน่าย                   การขยายพันธุ์พืช                       การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
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             การจักสานไม้ไผ่                          การนวดแผนไทย                    การเพาะเห็ดนางฟ้า                                           
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
           การทอผ้ากะเหรี่ยง                         การแปรรูปกล้วย                           ช่างเสริมสวย 
                        
 
 
 
 
 
 
 
  
                         ช่างซ่อมไฟฟ้าเบื้องต้น                         การท าพริกแกงเพื่อจ าหน่าย                                      
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24. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ  
 การด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้เป็นวิทยากรแกนน าด้านศาสตร์พระราชา ด้านเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และด้านการสาธิต ทดลอง วิจัย สถานศึกษาเป็นศูนย์สาธิต ทดลอง วิจัย แหล่งเรียนรู้ในด้านอาชีพ
และเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางโครงการหลวง เป็นแหล่งเรียนรู้การขยายผลเกษตร
ธรรมชาติสู่ประชาชน และภาคีเครือข่าย พัฒนาหลักสูตร สื่อให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เช่น การวางแผนการผลิต การตลาด และการปฏิบัติดูแลพืชผักตามแนวทาง
โครงการหลวง การจัดท าบัญชีครัวเรือน การถอดบทเรียนและสรุปผลการด าเนินงานโครงการขยายผลโครงการ
หลวงสู่พ้ืนที่บริเวณชายแดน การจัดฝึกอบรมอาชีพขยายผลโครงการหลวง การท าวิจัยอย่างง่าย (โครงการหลวง) 
การพัฒนาฐานการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้พืชสมุนไพร การจัดนิทรรศการมหกรรมเกษตร
ธรรมชาติ มีจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 2,055 คน และมีการพัฒนางานด้านต่างๆ อันได้แก่ มีแหล่งเรียนรู้ 
สาธิต ทดลอง วิจัย ด้านอาชีพ ศูนย์ฝึกวิชาชีพฯ จ านวน  1 แห่ง  มีหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 62 หลักสูตร  

 ผลการด าเนินงาน อย่างน้อยร้อยละ 80 ประชาชนในพ้ืนที่บริเวณชายแดนได้รับความรู้   
การขยายผลโครงการหลวง มีอาชีพเกษตรโครงการหลวงและเกษตรธรรมชาติเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
อย่างมีความสุขและอย่างยั่งยืน บุคลากร มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้การประกันคุณภาพ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน    
 

การขยายผลเกษตรธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
ผผผผผผ 
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วิทยากรกระบวนการสาธิตอาชีพเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

25. โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  
 การด าเนินโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

จัดการศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับประชาชนบริเวณชายแดนให้มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น 
โดยจัดกิจกรรมให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่บริเวณชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี  เช่น การท าผลิตภัณฑ์กระถางจากยางรถยนต์ การท าสมุนไพรไล่แมลง การจักสานไม้ไผ่ การ
ท าอาหารและขนม การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกถั่วงอกปลอดสารพิษแบบตัดราก 
การท าไม้กวาดดอกหญ้า  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 3,285 คน  

 ผลการด าเนินงาน จากการอบรมประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ อย่างน้อยร้อยละ 80 
ประชาชนบริเวณชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี  ราชบุรี เพชรบุรี ได้ฝึกทักษะและต่อยอดอาชีพเดิม 
ความรู้ มีอาชีพมั่นคง มีรายได้ มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและ       
มีความสุขอย่างยั่งยืน 
 

การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ / การท าปุ๋ยหมักน้ า 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

 
การท าดอกไม้จันทน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    การท าน้ าเต้าหู้ ปาท่องโก๋                การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระถางจากยางรถยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      การขยายพันธุ์พืช 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

26. โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
 การด าเนินโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้เรียนรู้ มีทักษะชีวิตในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรมให้กับ
ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่บริเวณชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี เช่น 
โครงการอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด  โครงการอบรมวินัยจราจร โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
ฯลฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 1,000 คน  
 ผลการด าเนินงาน จากการอบรมประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ อย่างน้อยร้อยละ 80 
ประชาชนเรียนรู้ทักษะชีวิต จากการจัดการศึกษาต่อเนื่องในโครงการต่าง ๆ สามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้
อย่างปลอดภัย มีความสุข สังคมและชุมชนเข้มแข็ง 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

27. โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  
 การด าเนินโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน       

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาสังคมและชุมชน  โดยจัด
กิจกรรมให้กับประชาชน และผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่บริเวณชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี เช่น โครงการอบรมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
250 คน  

 ผลการด าเนินงาน  จากการอบรมประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ อย่างน้อยร้อยละ 80 
ประชาชนมีความสุขในการด าเนินชีวิต ตระหนักเห็นความส าคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อยู่ในสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

28. โครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 การด าเนินโครงการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือยกระดับการศึกษาของผู้ที่มีงานท าอยู่แล้วให้มีคุณภาพพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาศักยภาพ
และยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้กับประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถด้านอาชีพ เพ่ือเข้าสู่สังคม
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Thailand 4.0) โดยจัดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ให้กับประชาชน
วัยแรงงานในพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี  กิจกรรมการจัดการศึกษาที่ด าเนิน ได้แก่      
การจัดการเรียนการสอน (พบกลุ่ม การท าใบงาน เป็นต้น) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานประเพณีแห่เทียน     
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ป่าไม้ ฯลฯ)  โครงงาน สอบปลายภาคเรียน ทั้งนี้ มีนักศึกษาจ านวน 
1,195 คน  
 ผลการด าเนินงาน พบว่า ร้อยละ 80 มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นผู้มีความรู้      
ในระดับการศึกษาพ้ืนฐาน ปวช. เป็นผู้ใฝ่รู้ คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น ส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นและ
สามารถประกอบอาชีพในสังคมประชาคมอาเซียนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
และเป็นบุคคลที่มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพของตนเอง ประกอบอาชีพในสังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (Thailand 4.0) อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 

การท าจัดกระบวนการเรียนการสอน 
                                                   
                                                
 
 
 
 
 
 
 
                     กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
                                   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

นโยบายที่ 5  
การยกระดับคุณภาพ และบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 

โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี มุ่งสู่สุขภาพจติดีในอนาคต 
……………………………….. 

 
โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี มุ่งสู่สุขภาพจิตดีในอนาคต               
                 การด าเนินโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี มุ่งสู่สุขภาพจิตดีในอนาคต มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษา และประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัย  และดูแลตนเอง      
ให้มีความปลอดภัย จึงได้ด าเนินการจัดโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี ให้กับนักศึกษา กศน.อ าเภอ ทั้ง 13 อ าเภอ 
จ านวน 45,000 คน  
 ผลการด าเนินงาน : นักศึกษา ร้อยละ 80 เกิดความพึงพอใจ ในการตรวจสุขภาพประจ าปี          
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามวัย รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

นโยบายที่ 10   
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม 

การทุจริต และประพฤติมชิอบในภาครัฐ 
………………………………. 

                        
โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา 

           การด าเนินโครงการบริหารจัดการสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ส่งเสริมให้มีการจัดการ
ความรู้  ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ 2) พัฒนานวัตกรรม และการบริหารจัดการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส 
คุม้ค่า และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

 การด าเนินงาน บริหารจัดการสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส คุ้มค่า และตรวจสอบได้ตาม   
หลักธรรมาภิบาล ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย กศน. อ าเภอท้ัง 13 อ าเภอ  

 ผลการด าเนินงาน : สถานศึกษา ร้อยละ 80 บริหารจัดการองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส คุม้ค่าและตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

นโยบายที่ 1 
การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

………………………………………. 
 

1.โครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจ าปี 2561 

                   การด าเนินโครงการกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ยุวกาชาด ประจ าปี 2561 เพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาด
ได้บ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในวันที่ 28 
กรกฎาคม 2561 และปลูกฝังคุณธรรม อุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้อ่ืน ปลูกจิตส านึกให้ยุวกาชาด มีความรัก 
ความสามัคคี มีระเบียบวินัยและมีบุคลิกที่สง่างาม โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิก                   
ยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรม 
                   การด าเนินงาน 
                        1) จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร  
                        2) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  
                        3) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน       
                        4) กิจกรรมชุมชนร่มเย็น  

                   ผลการด าเนินงาน  
                        สมาชิกยุวกาชาด  ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัยในตนเอง การรู้จักบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ความสามัคคี  ความอดทนให้เกิดขึ้นในตนเอง และส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ปฏิบัติกิจกรรมท าความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม ท าให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข 
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2. โครงการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันตก) เฉลิมพระเกียรติ 
    สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
  การด าเนินโครงการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันตก) เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และเสริมสร้างสันติภาพให้กับเยาวชนโดยใช้กระบวนการยุวกาชาด 
โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับส านักงานศึกษาธิการภาค 4 และส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 5 จัดงาน “ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันตก) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ณ ค่ายนาคาแคมป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา    
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561 โดยมีสมาชิกยุวกาชาด 
และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด เข้าร่วมชุมนุม รวมทั้งสิ้น 560 คน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 ผลการด าเนินงาน 
 สมาชิกยุวกาชาด  ผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีทักษะสามารถน ากระบวนการยุวกาชาดมาใช้ในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น  
ในสังคมได้  
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3. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของ 
    คณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

การด าเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ                      
2) ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ยึดมั่นใน
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  3) ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทางการ
ลูกเสือได้ปฏิบัติตามกฎและค าปฏิญาณตนของลูกเสือ โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของ        
คณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สนามหน้า
โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) โดย นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี    
เป็นประธานในการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ              
เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดกาญจนบุรี บุคลากรทางการลูกเสือ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม    
การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่  

        1) พิธีถวายพระพรชัยมงคล  
        2) กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์  

 ผลการด าเนินงาน 
 ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้านจังหวัด
กาญจนบุรี บุคลากรทางการลูกเสือ และประชาชนทั่วไป มีจิตส านึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ถือปฏิบัติตามกฎและค าปฏิญาณตนของลูกเสือ 
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4. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2561  
           การด าเนินโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2561 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ลูกเสือ เนตรนารี มีความรัก ความสามัคคี มีระเบียบ และมีบุคลิกที่สง่างาม โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมสวนสนามและประกวดระเบียบแถว ณ โรงเรียน  
เขาดินวิทยาคาร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันในระดับประเทศ โดยลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมกิจกรรม จ าแนกเป็น กองลูกเสือสามัญ กองลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ กองเนตรนารีสามัญ และกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว จ านวน 12 กอง  

ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดประจ าปี 2561 เพ่ือเข้าร่วมการประกวด

ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ได้แก่ กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนวัดปรังกาสี อ าเภอทองผาภูมิ  
จังหวัดกาญจนบุรี 
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5. โครงการจัดงานวันครู ครัง้ท่ี ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” 

การด าเนินงานโครงการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”    
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเทเสีย สละจนท าให้เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นขวัญ
และก าลังใจส าหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเป็นเกียรติประวัติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ประโยชน์และมีคุณค่าต่อเยาวชนและประเทศชาติ  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา และภาคีเครือข่าย
ในจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ภายใต้หัวข้อ“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เมื่อวัน
อังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  
ต าบลท่าล้อ  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑,๗๘๔  
                 การด าเนินงาน 
                    ๑) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” 
                    ๒) พิธีท าบุญตักบาตร 
                    ๓) กิจกรรมสงฆ์และกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์                   
                    ๔) พิธีคารวะครูอาวุโส : สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
ด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม 
                    ๕) พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มอบเกียรติบัตร  
แก่ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีเด่น จ านวน ๕๐๑ คน (รางวัลระดับจังหวัดและ
ระดับชาติ)   
                    ๖) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร รัชกาลที่ ๑๐ 
                    ๗) จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จ านวน 
๗  นิทรรศการ ดังนี้  
     7.๑) นิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์     

     7.๒) นิทรรศการ ร. ๑๐    
     7.๓) นิทรรศการสานพลังประชารัฐตามรอยศาสตร์พระราชา   
     7.๔) นิทรรศการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  
     7.๕) นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นักเรียนนักศึกษา  
     7.๖) นิทรรศการสื่อการเรียนการสอนของเด็กพิเศษ   
     ๗.7) นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากเด็กพิเศษ 

                      ๘) ก าหนดค าขวัญวันครู ให้เป็นค าขวัญประจ า สถานศึกษา ตลอดปี ๒๕๖๑ เป็น  
“หนึ่งค าขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school : OSOS)   
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 ๙) จัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ โดยสถานศึกษาแต่
ละแห่งด าเนินการตามความเหมาะสม ได้แก่ 
                           9.๑) จัดประกวดต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู
อย่างทั่วถึง                
                           9.๒) จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เสวนา/อภิปราย/บรรยาย) 
                           9.๓) จัดกิจกรรมรื่นเริง สันทนาการ นันทนาการและการแข่งขันกีฬา  
  ผลการด าเนินงาน 

จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่  62 ปี พ.ศ.2561  
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 98.52 
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6. โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจท าดีเพื่อพ่อ 

 การด าเนินโครงการศธ.ปลูกป่าร่วมใจท าดีเพ่ือพ่อ มีวัตถุประสงค์เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชด าริด้าน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า
ไม้ของชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการด าเนินงานดังนี้ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประสานหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือหา
สถานที่ใช้ปลูกต้นไม้ เตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรในการปลูกต้นไม้ ติดต่อขอรับกล้าพันธุ์ที่สถานี
เพาะช าจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินการปลูกต้นไม้พร้อมกันทั้งประเทศ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  
 ผลการด าเนินงาน 

 หน่วยงานทางการศึกษามีพ้ืนที่ป่าสีเขียวเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 80 ลดภาวะโลกร้อน บุคลากร
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งแวดล้อม โครงการพระราชด าริและ
พระราชปณิธานของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
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นโยบายที่ 2   
การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  

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

1. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

                  การด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) เพ่ือ
การด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนใน
จังหวัดกาญจนบุรี มีสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 46 แห่ง โดยด าเนินงาน ดังนี้ 
                        1) จัดกิจกรรมการประเมินผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ประจ าปี 2560 ระดับทองและระดับเพชร  

                        2) จัดประชุมรับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ประจ าปี 2561  

                        3) จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าป ี2561  

                               4) การสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะโดยใช้ชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ 

                   ผลการด าเนนิงาน   

                        1) สถานศึกษาในพ้ืนที่มีความเข้มแข็งและเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับทอง จ านวน ๑๗ แห่ง และระดับเพชร  ๑๔ แห่ง  

                        2) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงมีทักษะ
ในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและทราบแนวทางในการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
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2. โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

          การด าเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษา  
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 2) ส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานสถานศึกษาในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 3) ประสาน ส่งเสริม 
คุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ เครือข่าย 
องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมถึงศูนย์เสมารักษ์ประจ าจังหวัด โดยด าเนินการ ดังนี้ 
                       1) จัดประชุม ก าหนดแผนออกติดตามความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรีตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ  
                       2) ปฏิบัตงิานตรวจ ติดตาม  เฝ้าระวังและสอดส่องความประพฤตินักเรียน นักศึกษาใน
จังหวัดกาญจนบุรี ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต  ร้านเกมส์  สวนสาธารณะ ฯลฯ  โดยบูรณาการ
การท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในจังหวัด ได้แก่ สถานีต ารวจภูธรเมืองกาญจนบุรี  สถานีต ารวจภูธร          
ท่าม่วง  สถานีต ารวจภูธรทองผาภูมิ  สถานีต ารวจภูธรสังขละบุรี  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง            
ของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี  ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกาญจนบุรี   
                       ผลการด าเนินงาน 

                       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ด าเนินการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในพ้ืนที่ จ านวน  4  ครั้ง 16 แห่ง  ผลปรากฏว่า ไมพ่บนักเรียน นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือ           
อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมอบายมุข 
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นโยบายที่ 4  
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

………………………………………. 
 

1. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ 
    ภาษาเมียนมา) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  การด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร (ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย                            
มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอาเซียน 
(ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) ในการสื่อสาร 2) เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่และเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส าหรับประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือ แนะน าแหล่งท่องเที่ยวให้กับผู้มา             
เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน  26  แห่ง  1,558  คน  

  การด าเนินงาน 
                          1) จัดท าหลักสูตรภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสาร               
ในชีวิตประจ าวัน  
                          2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรภาษาอาเซียน  (ภาษาอังกฤษและ       
ภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ส าหรับครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน จ านวน 80 คน ระยะเวลา 3 วัน 
                          3) จัดค่ายภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา (หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมง ๒ หลักสูตร จ านวน  ๒๘ กลุ่ม  
                          4) สรุปการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดค่ายภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษ
และภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  

                     ผลการด าเนินงาน 
                           1) นักเรียนที่ เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอาเซียน 
(ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสารมากขึ้น ร้อยละ 90 และมีทักษะการใช้ภาษาอาเซียน 
(ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสารมากขึ้น ร้อยละ 98.20  
                           2) ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ            
ในการใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสารมากขึ้น ร้อยละ 90  และมีทักษะ 
การใช้ภาษาอาเซียน (ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา) เพ่ือการสื่อสารในระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 99.34 
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2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3)  

    การด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1 - 3) เพ่ือให้    
การขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค มีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนที่เกี่ยวข้องที่ ก.พ.ป. ก าหนดไว้ ตลอดจนให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกัน 
ในระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินงาน ดังนี้ 
                       1) จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด  
                       2) จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี 
(พ.ศ.2561–2564)  
                       3) จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบูรณาการร่วมมือการพัฒนาเด็กปฐมวัย            
จังหวัดกาญจนบุรี”  
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                       4) จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ 
จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2561 – 2564)  
                        5) นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นไปตามนโยบาย           
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
                        6) การนิเทศ ติดตามการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ณ โรงเรียนอนุบาลเมฆ
บัณฑิต อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

                    ผลการด าเนินงาน 
                       1) มีข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยที่เป็นศูนย์กลางในการน าไปใช้
ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  
                       2) มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดกาญจนบุรี           
(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยทุกหน่วยงานร่วมกันพัฒนา  
                       3) การนิเทศ ติดตามพบแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
และน าไปเผยแพร่ได ้
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3. โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพื่อยกระดับ O-NET 

          การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนเพ่ือยกระดับ O-NET  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   (O-NET) ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน และเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพ  มีผู้เข้าร่วม
โครงการประกอบด้วย ครู ผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 19 โรงเรียน 79 คน โดยด าเนินการจัดประชุมให้ความรู้พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในเรื่องตา่ง ๆ ดังนี้ 
                            1) การวิเคราะห์หลักสูตรและตัวชี้วัด วิเคราะห์ข้อสอบให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด 
วิเคราะห์ผลการสอบจากการสอบ Pre O-Net   
                            2) วิ เคราะห์และจัดท าข้อสอบออนไลน์ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

                      ผลการด าเนินงาน : ผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์
หลักสูตรและตัวชี้วัด วิเคราะห์ข้อสอบให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด วิเคราะห์ผลการสอบจากการสอบ  Pre O-NET 
มีความรู้ในการวิเคราะห์และจัดท าข้อสอบออนไลน์ได้ และน าข้อสอบออนไลน์ที่จัดท าไปพัฒนานักเรียน 
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4. โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี  

การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี   มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ ในเทคนิควิธีการ รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แบบ Active Learning (กระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps) ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑  

การด าเนินงาน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนจังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 170 คน  2 หลักสูตร ดังนี้  
                          1) หลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการ 
ลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active Learning)  
                          2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ                    

                      ผลการด าเนินงาน 

                          1) ผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ รูปแบบ                
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแบบ Active Learning (กระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๕ Steps)    
ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
                          2) มีสื่อ นวัตกรรม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบ                   
Active Learning สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้วยกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวทางของ BWB (Backward Design)/ KM (Knowledge Management)/MI (Multiple Intelligences)              
PBL (Problem-based Learning-Project-based)/ BBL (Brian-based Learning)/ Construction และ                 
นวัตกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
                          3) ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้และฝึกออกแบบการเรียนรู้ตามแนวคิด Backward 
Design โดยใช้กระบวนการพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS ๒ Steps และการวัดผล ประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร 
สามารถน าไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนและเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนได ้ 
                          4) ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าการพัฒนา ร้อยละ 100 เข้าใจและเข้าถึงกระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรการเรียนการสอน สามารถจัดบริบทและสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การเรียนการสอน  สร้าง
ภาคีเครือข่าย การจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการสร้างคนที่มีศักยภาพตามระบบ
เศรษฐกิจ และการปกครองของประเทศ พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาประเทศไทยต่อไป 
                          5) โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะด้านอาชีพ    
ในอสายอาชีพ หรือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
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5. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง  
    เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
             การด าเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบและแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาที่ต่อเนื่องเชื่อมระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ สามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละสาขา
วิชาชีพให้มีทักษะต่อยอดในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม                  
ผ่านการจัดเวทีและประชาคม ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
เชื่อมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยด าเนินการดังนี้  
                         1) จัดประชุมเวทีและประชาคมเพ่ือน าเสนอหลักสูตร 
  2) จัดท ายุทธศาสตร์และเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา 
  3) คัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
  4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
   5) สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 4 แห่ง ๆ ละ 100,000 บาท 
   6) นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรเชิงประจักษ์ 
  7) จัดประชุมเวทีและประชาคมเพ่ือก าหนดหลักสูตร แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
 8) นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรฯ 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุเลียบ  
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย และโรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 
  9) นิเทศ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
  10) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาท่ีมีความเข้มแข็ง  
                     ผลการด าเนินงาน  
 1) มีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 
                                1.1) หลักสูตรการถนอมและแปรรูปอาหารกาญจนบุรีสู่สากล    
                                        โรงเรียนบ้านพุเลียบ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
                                1.2) หลักสูตรการขาย   
                                        โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
                                1.3) หลักสูตรธุรกิจศิลป์สร้างสรรค์ 
                                        โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย  อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
                                1.4) หลักสูตรการจัดการธุรกิจและการท่องเที่ยว 
                                        โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม  อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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 2) มีแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

               3) หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่
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6. โครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย  

                การด าเนินโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
ครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกัน ซึ่งเป็นการสร้างความรัก ความอบอุ่นให้กับคนในครอบครัว 
นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีดี ตระหนักและเห็นความส าคัญของการประพฤติตนอย่างเหมาะสมกับสภาพและ
วัย มีความรัก ความสามัคคีในครอบครัว อันจะน ามาซึ่งความสมานฉันท์ในสังคม  

  การจัดด าเนินงาน ประกอบด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐานหลัก 12 ฐานย่อย และ      
1 เวทีกิจกรรม ดังนี้ 

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

 ผลจากการจัดกิจกรรมส่งผลให้ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการดูแล             
บุตรหลานที่อยู่ในความปกครองได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างความรัก  ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี 
โดยการเรียนรู้จากการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยจัดกิจกรรม เมื่อวันที่  3 มิถุนายน 2561                         
ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี มีสมาชิกครอบครัวเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 220 คน จากการประเมินผลโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมตามโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 95.25 
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7. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามพ่อ ร.๙ อนุสรณ์   

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคม ได้จัดท าโครงการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามพ่อ ร.๙ อนุสรณ์ เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาชุมชน บูรณาการด้วยองค์ความรู้อันหลากหลาย โดยประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพ้ืนที่ร่วมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามพ่อ ร.๙ อนุสรณ์  เพ่ือให้
นักเรียน ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาถึงการน าศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ นักเรียน 
จ านวน 412 คน  ผู้ปกครอง และประชาชนในพ้ืนที่ จ านวน 30 หมู่บ้าน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
                     1) ประชุมวางแผนการด าเนินงานและส ารวจความต้องการด้านอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่ 

           2) ด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือจัดท าฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพ 
                      3) จัดท าฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพ  
                 ผลการด าเนินงาน : มีฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพ เพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน   
ในพ้ืนที่ได้ศึกษาเรียนรู้ จ านวน 6 ฐาน ดังนี้ 
         1) ฐานการเรียนรู้ แปลงนาสาธิต 
                       2) ฐานการเรียนรู้ พลังงานทางเลือก 
                        2.1) แก็สชีวภาพ 
                        2.2) เตาชีวมวล 
                        2.3) โซล่าเซลล์ 
                        2.4) ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 
                       3) ฐานการเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์  
                        3.1) ปุ๋ยอินทรีย ์
                        3.2) น้ าหมักชีวภาพ 
                        3.3) การเลี้ยงไส้เดือน  
                        3.4) การเผาถ่านและน้ าส้มควันไม้ 
                        3.5) ผักอินทรีย์ 
                 4) ฐานการเรียนรู้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
                4.1) ฝายชะลอน้ าสาธิต 
                4.2) หญ้าแฝก 
                4.3) การอนุรักษ์ดิน 
                4.4) ป่ากินได้ 
              5) ฐานการเรียนรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
                6) ฐานการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย  
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8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย : กิจกรรมสร้างเครือข่ายโรงเรียนโครงการ 
    กองทุนการศึกษา   

 การด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มเป้าหมาย  : กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนที่ที่โรงเรียนในโครงการ               
กองทุนการศึกษาตั้งอยู่ให้มีส่วนรับรู้  มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ให้การสนับสนุน ร่วมมือกับโรงเรียน              
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นที่รับรู้ รับทราบ
กันอย่างแพร่หลาย และให้ชุมชนได้เกิดความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
ภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ในด้านการจัดการศึกษา จึงด าเนินการ
จัดประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงตระหนักและสร้างเครือข่ายโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
เมื่อวันที่ 25 – ๒6  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑  ณ โรงแรมราชศุภมิตร  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   
มีผู้บริหาร ครู และผู้แทนชุมชนในพ้ืนที่เขตบริการของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จ านวน 11 โรงเรียน 
๒๒ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น  ๒๒๐ คน  
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9. โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่นวัตกรรมที่เป็นเลิศ         

การด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่นวัตกรรมที่เป็นเลิศ เพ่ือส่งเสริม
การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  
และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (best of the best) ของนักเรียน ครู และผู้บริหาร สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยด าเนินการ ดังนี้ 
                             1) จดัประชุมคณะกรรมการเพ่ือวางแผนการเตรียมงานและจัดท าเกณฑ์การประเมิน  
                             2) จดันิทรรศการ “การแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ”  
                             3) จดัการประกวดนวัตกรรมที่เป็นเลิศ (best of the best) ส าหรับนักเรียน ครู    
และผู้บริหาร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
                     ผลการด าเนินงาน  
                             1) นกัเรียนร้อยละ ๕๐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
ได้เผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ที่เป็นแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
                             2) นกัเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เรื่องแนวทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
                             3) ครู ผู้บริหารโรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ ๘๐ มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการน าหลักสูตรเศรษฐกิจพิเศษสู่การปฏิบัติ 
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10. โครงการส่งเสริม พัฒนาการจัดการศึกษาโดยการน า PLC : Professional Learning Community 
      มาใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความย่ังยืน  

โครงการส่งเสริม พัฒนาการจัดการศึกษา โดยการน า PLC มาใช้ในกระบวนการขับเคลื่อน
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืน เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา                  
ในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ ความเข้าใจการน า PLC มาใช้ใน
กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษาใน 
จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ จ านวน 14  โรงเรียน  160  คน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
                          1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการน า PLC มาใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืน จ านวน  
                          2) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การน า PLC มาใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืน  
                      ผลการด าเนินงาน  : ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100  มีความรู้ ความเข้าใจการน า PLC 
มาใช้ในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความยั่งยืนและเป็นรูปธรรม  
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นโยบายที่ 10  
 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
………………………………… 

 
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธกิารจังหวัด 

 การด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัด โดยจัดกิจกรรมอบรม เสริมสร้างความรู้                
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระส าคัญ  2 เรื่อง ดังนี้ 1) การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ข้าราชการ  2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการ  มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  33 คน 

       ผลการด าเนินงาน บุคลากรที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 100 มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติ
ที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ  และมีความรู้ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบของทางราชการได้ 
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          นโยบายที่ 1 การป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

          1. โครงการน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ 
เป็นสิ่งที่น าความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  สมควรจะเทิดพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้เหนือเกล้าและจงรักภักดีด้วยการ  
ต้ั งปณิ ธานที่ จะประพฤติ  และปฏิบั ติหน้ าที่ เจริญ รอยตามเบื้ องพระยุคลบาท ดั งนั้ น                
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถือเป็นวันราชภัฏ และเป็นการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ  จึงได้
จัดกิจกรรมแปลอักษรและพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรในปี พ.ศ.2560 -2561  และท าบุญ
ข้าวสารอาหารแห้งต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2561  โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษา  จ านวนไม่น้อยกว่า 3,500 คน   
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         นโยบายที ่4 การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 

4.4  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ  
ตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น        
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 
 
 

          1. โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง  ได้ด าเนินงานร่วมมือ
กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (สพม.8)  โดย
มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนากิจกรรมภายใต้โครงการการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นส าหรับครู    
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมหาวิทยาลัย
เป็นพ่ีเลี้ยง และมีโรงเรียนเข้าร่วมตั้งแต่ปี 2559-2561 ทั้งหมด 
37 โรงเรียน ครูผู้สอนสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม จ านวน 875 คน 

 

          2.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยจัดโครงการ
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สมบูรณ์ทั้ งด้านสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม  การอนุรักษ์ประเพณี ไทย โดยเป็นโครงการที่จัด
ต่อเนื่องให้กับนักศึกษา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558-2561  มีผู้เข้าร่วม
จ านวน 340 คน  นักศึกษาเข้าใจถึงหลักธรรมแห่งสัจธรรมชีวิต 
มีคุณธรรมจริยธรรมและด าเนินชีวิตอย่างมีสติ   รวมถึงจัด
โครงการอบรมเสริมอาชีพส าหรับศิษย์เก่า “รวย ด้วยการเพาะ
เห็ดฟางต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560 โดยส่งเสริมอาชีพ
ให้กับนักศึกษา/ศิษย์เก่า บุคคลที่สนใจ  มีผู้เข้าร่วมจ านวน 105 คน  
โดยผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เกี่ ยวกับการเพาะเห็ดฟาง            
และสามารถน าความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว  
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        3 .เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ  โครงการอบรม    
ดนตรีไทยและเสริมสร้างศักยภาพด้าน นาฎศิลป์เป็นโครงการ       
ที่ท าอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2561  โดยมุ่งหวังให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งประชาชน/บุคคลทั่วไปสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปเพิ่มทักษะทางด้านดนตรีไทยและนาฎศิลป์  รวมทั้ง
น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจ  มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 145 คน  โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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          นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1. โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้วยบัญชีครัวเรือนถวายพ่อหลวงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ในปีพ.ศ. 2558 และ 2561 วัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน/เกษตรกรในเขตอ าเภอหนองปรือ อ าเภอไทรโยค และ    
อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 150 คน สามารถจัดท าบัญชีและปลูกฝังจิตส านึกในการจดบันทึก        
ท าข้อมูลรายรับรายจ่ายของครัวเรือนได้ ซึ่งผลจากการอบรมพบว่า ประชาชนที่เข้าร่วมอบรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมี
วินัยในการใช้จ่ายมากขึ้น   

               6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง    
              ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง       

          2. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สู่บัญชีต้นทุนตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการ  
น้อมน าแนวพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ในปี พ.ศ.2560-2561 เพื่อให้ประชาชน/เกษตรหมู่บ้านยางโทน   
และหมู่บ้านท่ามะเดื่อ ต าบลศรีมงคล อ าเภอไทรโยค  อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 200 คน  จากการอบรมพบว่าผู้ที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการคิดต้นทุนการประกอบอาชีพ 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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        นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7.2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง  
  บริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนา  
  ระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน                  
  ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

 

1.  โครงการอาเซียน ได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับอาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 ประกอบด้วย  
        1) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านอาเซียน 
เรื่อง กาญจนบุรีกับการเปลี่ยนแปลงจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมและความเข้าใจในการประกาศให้จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  จ านวนผู้เข้าร่วม 543 คน ได้แก่ 
ผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดกาญจนบุรี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ                
        2) จัดโครงการสัปดาห์อาเซียน โดยมีกิจกรรมดังนี้ จัด
นิทรรศการศูนย์อาเซียนศึกษา จัดท าสื่อการสอนภาษาพม่า 
บทความอาเซียน เพ่ือเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน โดยมีผู้ เข้าร่วมโครงการจ านวน 
1,300 คน    
        3) จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “เปิดประตูสู่ทวาย ไปกับ 
(มรภ.) กาญจนบุรี” เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับจุดผ่านแดนบ้านพุน้ าร้อน รวมถึงการเดินทาง การ
ติดต่อสื่อสาร ขนบธรรมเนียมประเพณี  การค้าการลงทุน
เกี่ ยวกับเมื องทวายผู้ เข้ าร่ วมสั มมนา จ านวน  77 คน  
นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายอาเซียนศึกษาในกลุ่มราช
ภั ฏ ต ะวั น ต ก  จ าน วน   4  เค รื อ ข่ าย  ป ระก อบ ด้ ว ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี และเครือข่ายศูนย์อาเซียนกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 24 เครือข่าย 
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           นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
                            การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% 
                 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
                 เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 

1.  โครงการวิจัย  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ยกระดับศักยภาพ
ชุมชนในสังคมและท้องถิ่น โดยได้รับทุนวิจัยจากภายนอก  
ประกอบด้วย  

       1) โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                       
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดย
ได้รับทุนวิจัยตั้งแต่ปี 2558-2559  เป็นผลงานวิจัยกลุ่มครูของ
ครู และผลงานวิจัยกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยมี
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ จ านวน 9 เรื่อง 2 ชุดโครงการ      

       2) ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และน าไปต่อยอดเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือเป็นทุน
สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์  ตั้งแต่ปี  2558 -2561  มี
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด จ านวน 68 เรื่อง  
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 54 เรื่อง  
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                   นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม  
                                     การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เสริม
สมรรถนะและจิตสาธารณะแก่บุคลากร ประจ าปี
พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอบรม
การควบคุมงานก่อสร้างตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ      
มิชอบ เป็นการอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการควบคุมงานก่อสร้าง การควบคุม การตรวจสอบ 
และมี ความตระหนั กรู้ ในหลั ก ธรรมาภิ บ าล 
กลุ่มเป้าหมายคือครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่รับผิดชอบงานด้านพัสดุของโรงเรียน/หน่วยงาน  
มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 130 คน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

สรุปสาระส าคัญของการจัดงาน”เผยแพร่ผลการด าเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบรุี 

 
                    ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมน าเสนอ
ผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในระดับพ้ืนที่
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และบูรณาการจัดงานร่วมกับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 ซึ่ง
การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ และเข้าใจผลการด าเนินงานในรอบ 4 ปี ของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือให้สาธารณชนเกิดเจตคติที่ดี มีความศรัทธาเชื่อมั่น ให้ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา น ามาซึ่งภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกระทรวงศึกษาธิการ 
                    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายใน 
จังหวัดกาญจนบุรี  ด าเนินการจัดกิจกรรม นิทรรศการน าเสนอผลการด าเนินงานตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยบูรณาการจัดงาน
ร่วมกับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี 2562 ของจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562                      
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี                
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการจัดงานพร้อมทั้งเยี่ยมชม
นิทรรศการ  
                   ในการจัดงานดังกล่าว มีนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรม ประมาณ 1,077 คน และมีหน่วยงานทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายในจังหวัดกาญจนบุรี                 
น าผลงานของนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มาจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ดังนี้ 
                          1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
                          2. ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 
                          3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
                          4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
                          5. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
                          6. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี                                 
                          7. อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
                          8. สถานศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี 
                          9. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
                          10. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรี 
                          11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
                          12. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
           จากการสอบถามความคิดเห็นการจัดงาน”เผยแพร่ผลการด าเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ 
จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในการจัดงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ 85.80  
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

ประมวลภาพ การจัดงาน”เผยแพร่ผลการด าเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบรุี 
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รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี (พ.ศ.2558 – 2561) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ค ำสั่งจังหวัดกำญจนบุรี 

ที ่426/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 

รอบ 4 ปี ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ในพ้ืนทีจ่ังหวัดกำญจนบุรี  
............................................. 

 

   ในช่วงปีที่ 4 ของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร ได้มี           
กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพ่ือเร่งพัฒนำงำนกำรศึกษำทั้งระบบ ให้กำรศึกษำเป็นรำกฐำน      
ในกำรพัฒนำคนที่มีคุณภำพและคุณธรรม เพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมุ่งเน้น      
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ในทุกระดับและทุกประเภท กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน         
ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับควำมต้องกำรของพ้ืนที่และกำรพัฒนำประเทศ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงโอกำส    
ทำงกำรศึกษำให้เข้ำถึงผู้ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ รวมทั้งกำรบริหำรกำรศึกษำให้มีควำมคล่องตัวและ            
มีประสิทธิภำพ ภำยใต้กำรด ำเนินกำรร่วมกับองค์กรภำครัฐ ภำคประชำสังคม ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป 
ได้มีโอกำสร่วมจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง เพ่ือร่วมขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
โดยมีกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรกับภำคีเครือข่ำย ภำคประชำรัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับจำกกำรประชุม
ผู้บริหำรองค์กรหลัก พร้อมทั้งบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีส่วนร่วมกับกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงมอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จัดท ำสรุปและรำยงำนผล    
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร รอบ 4 ปี ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ในพ้ืนที่        
จังหวัดกำญจนบุรี 

      เพ่ือให้กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร รอบ 4 ปี        
ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล ในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ             
จังหวัดกำญจนบุรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 
 1.1 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี ประธำนกรรมกำร 
 1.2 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี   กรรมกำร 
 1.3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
       ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 
 1.4 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
       ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 1.5 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
       ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 
 1.6 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรรมกำร 
       ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4 
 
       /1.7 ผู้อ ำนวยกำร... 
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 1.7 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ     กรรมกำร 
       มัธยมศึกษำ เขต 8                                                                                            
 1.8 ประธำนอำชีวศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี       กรรมกำร 
 1.9 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ     กรรมกำร 
       และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำญจนบุรี  
 1.10 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดกำญจนบุรี      กรรมกำร 
 1.11 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี  กรรมกำร 
 1.12 ประธำนคณะกรรมกำรประสำนส่งเสริม     กรรมกำร 
         กำรศึกษำเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี 
 1.13 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกวิชำชีพจังหวัดกำญจนบุรี     กรรมกำร 
         “สำมสงฆ์ทรงพระคุณ”     
 1.14 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ     กรรมกำร 
         จังหวัดกำญจนบุรี     

 1.15 นำยอนันต์ กัลปะ                     กรรมกำรและ 
            ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี     เลขำนุกำร     

 1.16 นำยโอภำส ต้นทอง   กรรมกำรและ 
              รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 1.17 นำงวันทนีย์ ขำวผ่อง          กรรมกำรและ 
         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

      มีหน้าที่   
        1. อ ำนวยกำร ควบคุม ก ำกับ ดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 
        2. ติดตำม สนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งแก้ไขปัญหำ   
และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนให้บรรลุผลส ำเร็จ      

                     2. คณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ         
รอบ 4 ปี ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย 
                    2.1 นำยอนันต์ กัลปะ ประธำนคณะท ำงำน 
   ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
 2.2 นำยโอภำส ต้นทอง                                                 รองประธำนคณะท ำงำน 

       รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี         
 2.3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ คณะท ำงำน 
        และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำญจนบุรี 
       หรือผู้แทน 
                        2.4 ประธำนอำชีวศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี หรือผู้แทน คณะท ำงำน 
                        2.5 นำงขวัญใจ ปัญญชุณท์ คณะท ำงำน 
       ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำกำญจนบุรี        

                                                                                        /2.6 นำงนำรี… 
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  2.6 นำงนำรี สุขดี        คณะท ำงำน 
        ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน 
                มหำวิทยำลัยรำชภฏักำญจนบุรี 
 2.7 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฝึกวิชำชีพจังหวัดกำญจนบุรี     คณะท ำงำน 
        “สำมสงฆ์ทรงพระคุณ” หรือผู้แทน 
 2.8 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษจังหวัดกำญจนบุรีหรือผู้แทน    คณะท ำงำน 
 2.9 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี    คณะท ำงำน 
       หรือผู้แทน 
 2.10 นำยชำลี ส ำรองทรัพย์    คณะท ำงำน 
         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
 2.11 นำยฉลอง ข ำมำก    คณะท ำงำน 
        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 
 2.12 นำยประคอง บัวปรอท     คณะท ำงำน 
          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 2.13 นำยมนัส ตันสมบูรณ์     คณะท ำงำน 
          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 
 2.14 นำยนิรันดร์ แสงกุหลำบ     คณะท ำงำน 
          ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4 
 2.15 นำงภิญญดำ รัตนพนังสกุล                                          คณะท ำงำน 
         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
 2.16 นำงพูลทรัพย์ หินอ่อน                                               คณะท ำงำน 
         ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
 2.17 นำงสำวพรพิมล ภุมรินทร์    คณะท ำงำน 
         ครูช ำนำญกำร 
         ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำกำญจนบุรี                                    
 2.18 นำงสำวพุทธชำด ทองหยวก                                              คณะท ำงำน 
         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
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 2.19 นำงสำวธนำภรณ์ สังข์วงศ์                                           คณะท ำงำน 
         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4 
 2.20 นำงสำวธิติยำ อ่อนวิมล      คณะท ำงำน 
         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร        
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
 2.21 นำงสำวสรัสวดี สุทธ ิ  คณะท ำงำน 
         ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฎิบัตหิน้ำที่นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 
  2.22 นำงวันทนีย์ ขำวผ่อง                                                  คณะท ำงำนและ 
         ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                                  เลขำนุกำร  
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
   2.23 นำงจิตติมำ ธนะรัตน์                                                  คณะท ำงำนและ 
         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ                   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
 2.24 นำงสำวพรทิพำ โพธิ์พำนิช                                           คณะท ำงำนและ 
         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                         ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
   2.25 นำงอังคณำ วิสุทธำกร                                                คณะท ำงำนและ 
         นักวิเครำะห์นโยบำยแผนช ำนำญกำร                               ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
  2.26 นำงสำวอิสรียำ หมั่นดี                                                คณะท ำงำนและ 
         นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร                                 ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

            ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
 

      มีหน้าที่ 
      1. รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร         
รอบ 4 ปี (ปี พ.ศ.2558-2561) ของหน่วยงำนของท่ำน ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล  
       2. ปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร รอบ 4 ปี ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำล จังหวัดกำญจนบุรี มอบหมำย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  29  มกรำคม  พ.ศ.2562 
 
 
 
 




