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ค ำน ำ 
 

รายงานประจ าปี 2562 ฉบับนี้ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ฉบับนี้ ได้รวบรวม      
ผลการด าเนินงานตามภารกิจและโครงการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  โดยแสดงให้เห็นถึงภาพความส าเร็จและความก้าวหน้า            
ของการด าเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดที่สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ประเด็น ดังนี้ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสรมิสร้างศักยภาพผู้เรียนละสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ ใน         
เชิงวิชาการและเป็นเอกสารส าหรับเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานแก่สาธารณชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเป็นข้อมูลในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และขอขอบคุณคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง   
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานประจ าปี 2562 ฉบับนี้ 
                    

             

                    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
         มีนาคม 2563 
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ส่วนที่ 1
บทน ำ 
 



                        ส่วนท่ี ๑ 

       บทน ำ 
 

                ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ตั้ งอยู่ เลขที่  8/6 หมู่ที่  12 ต าบลปากแพรก         
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
ก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมาย ดังนี้ 
 1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ.  อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ        
ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย 
 2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
               3. สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ           
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 6. ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               7. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา    
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 8. ด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
 10. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
 11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

 การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แบ่งหน่วยงานภายใน
ออกเป็น 8 กลุ่ม ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ 
 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3. กลุ่มนโยบายและแผน 
    4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
    5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

      6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
      7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

       8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
โดยมีจ านวนบุคลากรตามกรอบอัตราก าลังและปฏิบัติงานจริงในแต่ละกลุ่มงาน ดังนี้ 

ต าแหน่ง/กลุ่ม                     จ านวนบุคลากร 
กรอบอัตราก าลัง บุคลากรปฏิบัติงานจริง 

ศึกษาธิการจังหวัด 1 1 
รองศึกษาจังหวัด 1 1 
กลุ่มอ านวยการ 7 5 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 5 
กลุ่มนโยบายและแผน 7 5 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 6 5 
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 4 2 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 21 14 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 3 
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2 
           รวม 65 43 
เจ้าหน้าที่คุรุสภา 4 4 

      (ข้อมูล ณ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 

การด าเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัดเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงาน สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ และมีองค์คณะบุคคลใน
การบริหารจัดการศึกษาระดับจังหวัด ดังนี้ 

1. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (กศจ.กจ.) 
    1.1 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกรรมการ 

              1.2  ศึกษาธิการภาค 4      รองประธาน 
    1.3 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้แทน สพฐ.   กรรมการ 
    1.4 นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้แทน ศอส.             กรรมการ 
    1.5 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร   ผู้แทน สกอ.   กรรมการ 
    1.6 นางสาวศิริรัตน์ เสือโรจน์ ผู้แทน กคศ.   กรรมการ 
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    1.7 ว่าที่ร้อยตรีปานพจน์ วิณิชยกุล   ผู้แทน สช.    กรรมการ 
    1.8 ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.     ผู้แทน กศน.            กรรมการ 

              1.9 นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน           กรรมการ 
    1.10 นายวรรษภณ แสงเป่า ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  กรรมการ 
    1.11 นายศิวโรฒ จิตนิยม ผู้แทนภาคประชาชน  กรรมการ 
    1.12 พลตรี เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
    1.13 นายอุดม เหลืองสด ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
    1.14 นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ 
    1.15 นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี           กรรมการและเลขานุการ 
    1.16 นายโอภาส ต้นทอง        รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี      ผู้ชว่ยเลขานุการ 
    1.17 นางสาวปิยนาถ สืบเนียม        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเลขานุการ  

    1.18 นางพรทิพย์ สันทัด       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

        2. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี (อกศจ.กจ.) 
              2.1 นายอุดม เหลืองสด     ประธานอนุกรรมการ 
              2.2 นางสาวศิริรัตน์ เสือโรจน์     อนุกรรมการ 

    2.3 นายวรรษภณ แสงเป่า     อนุกรรมการ 
  2.4 นายโชคชัย ฟักโต      อนุกรรมการ 
  2.5 นายประยูร สุธาบูรณ์     อนุกรรมการ 
  2.6 นายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์    อนุกรรมการ 
  2.7 นายนันทพล พงษ์สรอย     อนุกรรมการ 
  2.8 นายจักรกฤษ แย้มสรวล     อนุกรรมการ 

2.9 นายอนันต์ กัลปะ      อนุกรรมการและเลขานุการ  
  2.10 นายโอภาส ต้นทอง     ผู้ช่วยเลขานุการ 

2.11 นางสาวปิยนาถ สืบเนียม     ผู้ช่วยเลขานุการ 

3. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
  3.1 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร    ประธานอนุกรรมการ 
  3.2 นายศิวโรฒ จิตนิยม     อนุกรรมการ 
  3.3 นายวิเชียร เจนตระกูลโรจน์    อนุกรรมการ 
  3.4 นายนรินทร์ ช านาญดู     อนุกรรมการ 
  3.5 นายทวี ชูศรี      อนุกรรมการ 
  3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช   อนุกรรมการ 
  3.7 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์     อนุกรรมการ 
  3.8 นายวรวุธ พงษ์วิทยภานุ     อนุกรรมการ 
  3.9 นายอนันต์ กัลปะ      อนุกรรมการและเลขานุการ 
  3.10 นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.11 นางวันทนีย์ ขาวผ่อง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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4. คณะอนุกรรมการด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
  4.1 นายภูวเดช อินทรพรหม     ประธานอนุกรรมการ 
  4.2 นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์                                          อนุกรรมการ 
  4.3 บาทหลวง สุรินทร์ จารย์อุปการะ    อนุกรรมการ 
  4.4 นายประทีป หวานชิต     อนุกรรมการ 
  4.5 นายพงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์     อนุกรรมการ 
  4.6 นายสุวรรณ เรืองอินทร์     อนุกรรมการ 

4.7 นางอรนิช วรรณนุช     อนุกรรมการ 
4.8 นายสรรเพชร ศลิษฎ์อรรถกร    อนุกรรมการ 
4.9 นายอนันต์ กัลปะ      อนุกรรมการและเลขานุการ 
4.10 นายโอภาส ต้นทอง     ผู้ช่วยเลขานุการ 
4.11 นายชาลี ส ารองทรัพย์     ผู้ช่วยเลขานุการ
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    คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(กศจ.กจ.) 

โครงสร้างการบรหิารงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวดักาญจนบุรี 

 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
(อกศจ.กจ.) 
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ข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษา 

 การจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอ่ืน ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงและสถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนี้  

 1. ด้านโอกาสทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1 จ านวนสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกตามสังกัด 
              ปีการศึกษา 2561  
 

สังกัด/หน่วยงาน สถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน บุคลากร 

รวมท้ังสิ้น 526 178,628 6,762 11,853 
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 498 170,734 6,432 11,259 

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

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

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

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

  1.5 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา      ตามอัธยาศัยจังหวัด
กาญจนบุรี (กศน.) 

15 20,185* - 377 

2. ส่วนราชการอื่น 28 7,894 330 594 

  2.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครอง  ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 11 5,637 202 398 

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

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

* จ านวนนักเรียน/นกัศึกษา สังกัดส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดกาญจนบุร ี(กศน.) รวมทั้งสิ้น20,185 คน 
ประกอบดว้ย นกัเรียนสายสามัญ จ านวน 9,492 คน นักศึกษาสายอาชีพ จ านวน 1,442 คน และ ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น จ านวน 9,251 คน  
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ตารางท่ี 2  จ านวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสังกัดและประเภทการศึกษา 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
         
 
 

 
 
 

สังกัด 
 

จ านวนนกัเรียน นกัศกึษา / ประเภทการศกึษา 

ระดับ
ปรญิญา รวม 

สายสามัญ สายอาชีพ 

ก่อน
ประถม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ม.ตน้ ม.ปลาย ปวช ปวส. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) 

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

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 

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

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

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

ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) 

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

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 

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

กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 

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

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

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

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(พศ.)  

- - 123 54 - - - 177 

รวมทั้งสิ้น 25,345 69,262 34,288 18,468 7,504 2,349 13,265 170,481 
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ตารางท่ี 3  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสังกัด 
 

สังกัด 
ประเภทบุคลากร 

สายบริหาร สายผู้สอน สายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) 378 6,823 717 7,918 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 44 949 121 1,114 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 74 683 435 1,192 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 26 410 222 658 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (กศน.) 9 265 103 377 

กระทรวงมหาดไทย (มท.) : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน 24 290 84 398 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตร.) : ร.ร.ตชด. 14 125 - 139 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 14 34 9 57 

รวมทั้งสิ้น 583 9,579 1,691 11,853 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           2. ด้านคุณภาพการศึกษา 
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ตารางที่ 4  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         
จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2559 – 2561  จังหวัดกาญจนบุร ี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560-2561 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 + เพิ่ม/- ลด 

ภาษาไทย 47.13 45.93 54.84 +8.91 
สังคมศึกษา 42.94    
ภาษาอังกฤษ 31.49 34.55 35.96 +1.41 
คณิตศาสตร์ 34.03 36.09 35.13 -0.96 
วิทยาศาสตร ์ 40.98 38.71 38.81 +0.10 

เฉลี่ย 39.31 38.82 41.19 +2.37 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5  แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3           
จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2559 – 2561  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560-2561 

ปีการศึกษา 2559 +เพ่ิม/-ลด ปีการศึกษา 2561 + เพิ่ม/- ลด 

ภาษาไทย 43.52 46.04 53.02 +6.98 
สังคมศึกษา 46.55    
ภาษาอังกฤษ 30.72 28.56 27.67 -0.89 
คณิตศาสตร์ 27.44 24.24 28.49 +4.25 
วิทยาศาสตร ์ 33.52 31.17 35.00 +3.83 

เฉลี่ย 36.35 32.50 36.05 +3.55 
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ตารางท่ี 6 แสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ปีการศึกษา 2559 – 2561  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560-2561 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 + เพิ่ม/- ลด 

ภาษาไทย 43.54 46.89 45.00 -1.89 
สังคมศึกษา 30.07 33.10 34.03 +0.93 
ภาษาอังกฤษ 25.12 25.28 27.70 +2.42 
คณิตศาสตร์ 20.85 21.82 27.09 +5.27 
วิทยาศาสตร ์ 27.36 27.54 28.78 +1.24 

เฉลี่ย 29.39 30.93 32.52 +1.59 
 
 
 
 

ตารางท่ี 7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)         
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2559 – 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560-2561 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

+ เพิ่ม/- ลด 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 41.37 40.66 41.39 +6.13 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 36.84 30.16 31.52 +1.06 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 56.30 53.11 51.28 +3.39 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 44.37 38.16 41.77 +8.93 

เฉลี่ย 43.04 40.52 41.79 +4.88 
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ตารางท่ี 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)         
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2559 – 2561  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560-2561 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

+ เพิ่ม/- ลด 

ทักษะภาษาและการสื่อสาร 39.54 35.26 39.93 +4.67 
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 36.54 30.46 30.35 -0.11 
ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิต 53.97 47.89 50.93 +3.04 
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 41.65 32.84 36.25 +3.41 

เฉลี่ย 42.92 36.61 39.93 +3.32 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
ปีการศึกษา 2559 –2561 (ครั้งที่ 2) จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้  จังหวัดกาญจนบุร ี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560-2561 

ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา2561 + เพิ่ม/- ลด 
ทักษะการเรียนรู้ 41.79 41.63 48.72 +7.09 
ความรู้พื้นฐาน 42.70 34.21 41.22 +7.01 
การประกอบอาชีพ 36.01 41.16 44.31 +3.15 
ทักษะการด าเนินชีวิต 47.46 47.75 51.75 +4.00 
การพัฒนาสังคม 45.22 44.96 44.34 -0.62 

เฉลี่ย 42.64 41.94 46.07 +4.13 
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ตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีการศึกษา 2559 –2560 (ครั้งที่ 2) จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู ้จังหวัดกาญจนบุร ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560-2561 

ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา2561 + เพิ่ม/- ลด 
ทักษะการเรียนรู้ 39.35 38.66 45.89 +7.23 
ความรู้พื้นฐาน 31.08 30.38 31.93 +1.55 
การประกอบอาชีพ 42.22 41.11 42.37 +1.26 
ทักษะการด าเนินชีวิต 47.25 49.36 48.01 -1.35 
การพัฒนาสังคม 36.39 36.07 41.20 +5.13 

เฉลี่ย 39.26 39.12 41.88 +2.76 
 
 
 
ตารางที่ 11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา         
ตอนปลายปีการศึกษา 2559 –2560 (ครั้งที่ 2) จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2560-2561 

ปีการศึกษา2559 ปีการศึกษา2560 ปีการศึกษา2561 + เพิ่ม/- ลด 
ทักษะการเรียนรู้ 38.54 36.49 45.70 +9.21 
ความรู้พื้นฐาน 34.01 27.33 41.70 +14.37 
การประกอบอาชีพ 26.79 41.58 39.83 -1.75 
ทักษะการด าเนินชีวิต 33.77 40.56 31.14 -9.42 
การพัฒนาสังคม 36.55 23.36 27.31 +3.95 

เฉลี่ย 33.93 33.86 37.14 +3.28 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 

             ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 



                       ส่วนท่ี ๒ 

              ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
       ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาในพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ  ผู้เรียนมีคุณธรรม  น้อมน าศาสตร์พระราชา  
สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 

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

  3. ส่งเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ                 
  4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 

ค่านิยมองค์การ (Core Values)  
             มุ่งผลสัมฤทธิ์  จิตบริการ  ท างานเป็นทีม 

เป้าประสงค์ (Goal)  
  1. ประชากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกัน อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย 
  2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของจังหวัดและพ้ืนที่ชายแดน 
  3. ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้   

อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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ยุทธศาสตร์ (Strategies) 
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง สงบสุขของสังคมและพ้ืนที่ชายแดน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ 
                                  พัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
              ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
   1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคง 
   2. ผู้เรียนมีสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันที่สนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
ประเทศ 
   3. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
   4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค 
   5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   6. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 
  กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง 
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.2  ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน และ 
กลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว 
   1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
                    กลยุทธ์ 
   2.1 เสริมสร้างทักษะก าลังแรงงานที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
   2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ของผู้เรียน 
   2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   กลยุทธ์ 
                        3.1 พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน 
การสอน การนิเทศ การวัดและประเมินผลให้ทันกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและ
สังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บริบทพื้นที่ ยุทธศาสตร์ และ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
    3.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ (อาทิ สะเต็ม    
ทวิศึกษา) 
    3.3 ส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง      
    3.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

                ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอด
ชีวิต 
  กลยุทธ์ 
   4.1 เพ่ิมและกระจายโอกาสทางการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
   4.2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอนและ                  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์  
    5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
น าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
    5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสรมิสร้างคุณภาพชวีิตในพ้ืนที ่
    5.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   กลยุทธ์ 

   6.1 พัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ 
                  6.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาของจังหวัดให้เป็นปัจจุบันและทันตอ่การใช้งาน 
   6.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่ 

ภาค และส่วนกลาง  
   6.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในพ้ืนที่ 
   6.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา                 

ให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 

 



 

ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
            การจดัการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

                      สงบสุขของสังคมและพื้นที่ชายแดน 
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โครงการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 

 

ความเป็นมา 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่ในการขับเคลื่อน พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ร่วมกับ
กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา       
ซึ่งกระทรวง ศึกษาธิการจะต้องด าเนินการและส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรหลักและสถานศึกษาด าเนินการ    
และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้นักเรียน นักศึกษาได้รับการส่งเสริมความประพฤติ              
ตามเจตนารมณ์และกรอบแนวทางของ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546ประกอบกับมีค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ตามค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.  133/2561 
สั่ง ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561                   
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา         
และประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง  จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อ “ศมร.ศธจ.”  
           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตระหนักและเห็นความส าคัญของการปฏิบัติงานตามภารกิจ      
ของศูนย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงด าเนินการจัดประชุมก าหนดแผนออกติดตาม      
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ โดยได้ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง 
ต ารวจ ทหาร ตรวจ ติดตาม เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ในพ้ืนที่จุดเสี่ยงต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง ซึ่งไม่พบนักเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง และสามารถน าเงินบริจาคไปมอบให้ครอบครัว
ของนักเรียนที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ได้แก่ อัคคีภัย จ านวนหลายครอบครัว  โดยในปีงบประมาณ 2562          
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กาญจนบุรี 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 3. ตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่ จ านวน 37 ครั้ง 

งบประมาณ  จ านวน  139,900  บาท   
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 เม่ือวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562  

ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุมคณะกรรมการเม่ือวันที่ 17 สิงหาคม 2562  

ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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กิจกรรมตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ 
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โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารอง ครั้งที่  1 

 

ความเป็นมา  
กองลูกเสือส ารองก าเนิดขึ้นเมื่อ ค.ศ.1916 (พ.ศ. 2495) โดยรับเด็กตั้งแต่อายุ 8 ขวบขึ้นไป       

การฝึกอบรมให้ลูกเสือส ารองรู้จักปรับตัวเองให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย โดยให้เริ่มเรียนรู้จากการเข้าร่วมปฏิบั ติ
กิจกรรม ร่วมมือท างานในกองลูกเสือส ารองซึ่งเรียก “แพ็ค” ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ น านิยายเรื่องป่าดงพงพี
ของรัดยาร์ด คลิปปิ้ง มาเล่าให้เด็กฟังเพ่ือให้รู้จักคิด รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่และรู้จักหน้าที่ของตนเอง ส าหรับ
ประเทศไทยได้จัดตั้งกองลูกเสือส ารองเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2501  
 ปี พ.ศ. 2562 กิจการลูกเสือส ารองของประเทศไทย ครบรอบ 61 ปี กิจการลูกเสือส ารอง            
มีความส าคัญในการปลูกฝังให้เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมลูกเสือส ารองให้รักและ
ศรัทธาในกระบวนการลูกเสือและเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ ความรับผิดชอบ   
ต่อตนเองและสังคม มีความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี จึงได้จัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ณ มณฑลทหารที่ 17 
ค่ายสุรสีห์ ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมืองกาญจนบุรี โดยนายสมยศ ศิลปิโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี          
เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 1,003 คน  

ผลการด าเนินงาน 
 1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต่างสถานศึกษา 
และมีกิจกรรมที่จะช่วยเสริมประสบการณ์ให้แก่ลูกเสือ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 

 2. ลูกเสือได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน มีความเสียสละมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม มีความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 3. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับ
กิจกรรมลูกเสือเพ่ิมมากข้ึน สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาส่งเสริมกิจการลูกเสือของสถานศึกษา
ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

งบประมาณ  จ านวน 900,000 บาท  ใช้ไป 866,739 บาท 
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โครงการชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” 
 

ความเป็นมา 

           กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจส าคัญที่มุ่งให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์  สุจริต และความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  รวมทั้งมีความประพฤติที่ เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีค่านิยมที่ถูกต้อง            
เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิต รู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยน้อมน าพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา 4 ประการ          
สู่การปฏิบัติ ในการน้อมน าพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น งานลูกเสือเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเยาวชน ทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี            
มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี  มีความเจริญก้าวหน้า อันจะเป็นส่วนช่วย      
ในการพัฒนาประเทศได้ทางหนึ่ง การใช้กิจกรรมลูกเสือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่ าง ๆ 
ให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีทักษะชีวิต มีลักษณะนิสัย     
เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ าใจ มีเมตตา มีความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี มีความสามัคคี
รักใคร่ปรองดอง รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์ต่อสังคม รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 
รวมทั้งรู้จักการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน จึงนับว่ากิจกรรมสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการน าลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ       
เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
“ลูกเสือจิตอาสา ท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” เมื่อวันที่ 3–7 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายธนะรัชต์ 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
และศีลธรรม ให้ เป็นพลเมืองดี  มีความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์ สั งคมให้ เกิดความสามัคคี                    
มีความเจริญก้าวหน้า อันจะเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศได้ทางหนึ่ง การใช้กิจกรรมลูกเสือในการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้           
ได้ด้วยตนเองมีทักษะชีวิต มีลักษณะนิสัยเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ มีน้ าใจ มีเมตตา 
มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี มีความสามัคคีรักใคร่ปรองดอง รู้จักการเสียสละและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์     
ต่อสังคม รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งรู้จักการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
        จากการติดตามโครงการ พบว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค ์สามารถเป็นผู้มีจิตอาสา รู้จักบ าเพ็ญประโยชน์ ท าให้สังคม ชุมชนน่าอยู่  

งบประมาณ  จ านวน  19,340  บาท  
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การชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
“ลูกเสือจิตอาสา   ท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”  

เมื่อวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562  
ณ ค่ายธนะรัชต์ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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โครงการชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 
ความเป็นมา 

กิจกรรมยุวกาชาดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเยาวชนโดยใช้กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดจะท า ให้สมาชิกยุวกาชาด    
ที่เข้าร่วมงานได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะชีวิตโดยการปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นฐาน การใช้ชีวิตในการอยู่ค่ายร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การฝึกความรับผิดชอบต่อภารกิจ      
ที่ได้รับมอบหมายการรู้จักการแก้ปัญหาและมีความเข้าใจในความแตกต่างทางความคิดและวัฒนธรรม        
ของแต่ละบุคคลและการปฏิบัติกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งจะสามารถน าไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
ในการด าเนินชีวิตต่อไปได้ เพ่ือให้กิจกรรมยุวกาชาดสามารถพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จึงจัดงานชุมนุมยุวกาชาด    
ทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดมีทักษะชีวิต จิตอาสา มีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลทั่วไป       
และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ผลการด าเนินงาน   
          ตัวแทนเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี        
เข้าร่วมการชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาด ได้รู้จักเพ่ือนจากสถานศึกษาอ่ืนและใน
จังหวัดอ่ืนรู้จักการใช้ชีวิตนอกบ้านห้องสถานศึกษา เรียนรู้การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่มีในห้องเรียน รู้จักการเอาตัวรอด 
ท าให้รู้จักการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี มีจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ได้ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ที่ ได้รับไปขยายผลให้สมาชิกยุวกาชาดในสถานศึกษาเดียวกันทราบ และปรับใช้               
ในชีวิตประจ าวัน 

งบประมาณ    จ านวน  65,040  บาท 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดกิจกรรมชุมนุมในจังหวัดของตนเอง เพ่ือลดงบประมาณในการด าเนินการ 

           2. ควรจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะให้ครอบคลุมสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลเข้าร่วมงานชุมนุม 
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โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

 

ความเป็นมา 
  สืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงค านึงถึง
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส าคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะท าให้ประเทศชาติมั่นคง     
และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการ           
อันเนื่องมาจากพระราชด าริรวมทั้งแนวพระราชด าริต่างๆ ในการบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้ประชาชนและพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า  
           เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิม             
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ     
พระเจ้ าอยู่หั ว ร่วมกันแสดงออกซึ่ งความจงรักภักดีและร่วมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ                
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงถึงพลังความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการท าประโยชน์เพ่ือสังคมและส่วนรวม          
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกท้ังเป็นการปลูกจิตส านึกให้ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บังคับบัญชา และบุคลากร
ทางการศึกษาฯ ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยด าเนินการดังนี้ 

 ๑. จัดกิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวราราม 
และวัดเทวสังฆาราม อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 220 คน ประกอบด้วย 
สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมท ากิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาร่วมกัน  ดังนี้  

     1.1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยสมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เช่น การท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน ล้างห้องน้ า การก าจัดขยะ     
การคัดแยกขยะ และน ามารีไซเคิล ฯลฯ 
               1.2 กิจกรรมชุมชนร่มเย็น ร่วมกันท าความสะอาดบริเวณวัด เช่น เก็บกวาดใบไม้ ล้างห้องน้ า ฯลฯ 

 2. ด าเนินกิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 225 คน ประกอบด้วย สมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และ
เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

 2.1 กิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส           
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562  

 2.2 จัดพิธีถวายพระพร และกล่าวค าปฏิญาณตน 
 2.3 กิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 2.4 บ าเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562          
ณ โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม และวัดเทวสังฆาราม อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
  3. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 520 คน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562                
ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นประธานในการจัดงาน 
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ผลการด าเนินงาน  
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชาฯและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด         

ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เกิดความรัก ความสามัคคีโดยมี
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน       
มีวินัยในตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย และการมีความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง     
และสังคม   

งบประมาณ   จ านวน  100,000  บาท   
 
 
 

การจัดกิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสา เมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงเรียนถาวรวิทยา วัดถาวรวราราม และวัดเทวสังฆารามอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

กิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระพร และกล่าวค าปฏิญาณ
ตน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

พิธีสวนสนามของลูกเสือ เนตรนาร ีเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2562  
ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

 

 

 

 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ บริเวณโรงเรียนเขาดินวิทยาคารและชุมชน 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจ าปี 2562 

 
ความเป็นมา 
          กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความส าคัญต่อกิจกรรมลูกเสือ ว่าเป็นกิจกรรมของเยาวชนที่สร้างความเป็น   
ผู้มีระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทน ความซื่อสัตย์ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความพร้อมเพรียง ความสามัคคี สง่าผ่าเผย
สมเกียรติของลูกเสือ อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีประสาทตื่นตัว สามารถเคลื่อนไหว
อิริยาบถได้คล่องแคล่วว่องไว รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง        
เป็นการปลูกจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษาแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี อย่างถูกต้องตามกฎกระทรวง      
ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี  
          กิจกรรมลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพการศึกษา
ด้วยวิธีการของลูกเสือ จะช่วยให้เยาวชนมีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เหมาะสมกับความต้องการของสังคม          
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี จึงเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะเสริมสร้างระเบียบวินัย ให้ แก
ลูกเสือ เนตรนารีได้ ดังนั้น ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ 
เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปสู่ระดับประเทศ ผลการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 ดังนี้  

1. ประเภทลูกเสือส ารอง หรือเนตรนารีส ารอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเตียน อ าเภอบ่อพลอย  
จังหวัดกาญจนบุรี     

  2. ประเภทลูกเสือสามัญ  ได้แก่ โรงเรียนวัดปรังกาสี อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี     
            3. ประเภทเนตรนารีสามัญ ได้แก่  โรงเรียนฐิติวิทยา อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี     
            4. ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนวัดปรังกาสี อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี     

  5 ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองเตียน อ าเภอบ่อพลอย จังหวัด 
กาญจนบุรี     
            6. ประเภทลูกเสือวิสามัญ ได้แก่ โรงเรียนประชามงคล อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุร ี    

ทั้งนี้ โรงเรียนที่ชนะเลิศทั้ง 6 กลุ่มการประกวด ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวด
ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี     
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

งบประมาณ  จ านวน  47,180  บาท   
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจ าปี 2562  
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดในสถานศึกษา 

 
ความเป็นมา  
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา 
อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของ      
การท าประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะ และเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  ได้แก่ ความสามารถ         
ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ประกอบด้วย 1) กิจกรรมแนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความเป็นระเบียบวินัย 
ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม    
ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน เอ้ืออาทร สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติ   
ตามแผน ประเมินและปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 1) กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม 3) กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดท าโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
นิเทศการจัดกิจกกรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจ าปี 2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) พัฒนากิจกรรม
ลูกเสือและยุวกาชาด 2) เพ่ือนิเทศการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลา งศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน 3) เพ่ือรวบรวมข้อมูลในการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดและสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  
ไปในแนวทางเดียวกัน 

ผลการด าเนินงาน 
          นิเทศจัดกิจกรรมลูกเสือในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 

1. โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 
2. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่  

29 สิงหาคม 2562 
3. โรงเรียนบ้านอ่างหิน อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 
4. โรงเรียนบ้านหนองสะแก อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

           นิเทศจัดกิจกรรมยุวกาชาดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
                 1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
                   2. โรงเรียนถาวรวิทยา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
                   3. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

จากการนิเทศท้ัง 2 กิจกรรม พบว่า 
         1. บุคลากรบางคนยังไม่ผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยุวกาชาด หลักสูตร
ครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ท าให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดตั้งกอง ตั้งกลุ่มลูกเสือได้  
          2. สถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด จึงมีสถานศึกษา ที่จัด
กิจกรรมนี้น้อย 

งบประมาณ  จ านวน  18,000  บาท   

ข้อเสนอแนะ 
           1. สถานศึกษาควรจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจและทักษะ       
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาดให้แก่บุคลากรในสังกัด 
           2. สถานศึกษาต้องจัดท าข้อมูลยุวกาชาดให้เป็นปัจจุบันอย่างถูกต้องและทันสมัย 
 

 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนถาวรวิทยา อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

 
ความเป็นมา  

ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้มี       
การพัฒนาเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เพ่ือให้บุคลากร          
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับส านักระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา            
ได้มีระบบสารสนเทศที่จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานทั้งด้านลูกเสือ  ด้านยุวกาชาด     
และด้านกิจการนักเรียน ตามบริบทและภารกิจของหน่วยงาน  และเพ่ือให้การใช้งานระบบเป็นไปด้วย        
ความเรียบร้อย ถูกต้อง พร้อมทั้งมีข้อมูลที่จะท าให้สารสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนในระดับจังหวัด ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้จัดประชุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว
ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในพ้ืนที่ จ านวน 20 คน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ผลการด าเนินงาน  
          ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรีได้รับความรู้  
ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนในระดับจังหวัด ร่วมกัน 
หาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศฯ ให้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล 
เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี    

งบประมาณ   จ านวน  6,000   บาท   
 

การประชุมการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  
ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1      

อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดเีด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ความเป็นมา  
กิจการลูกเสือเป็นขบวนการทางการศึกษา มุ่งประสงค์ที่จะช่วยเยาวชนให้พัฒนาศักยภาพต่าง ๆ 

กล่าวคือ ศักยภาพทางกาย ทางสติปัญญา ทางสังคม ทางจิตใจ และทางศีลธรรม กิจกรรมลูกเสือ จะท า      
การพัฒนาดังกล่าวนี้ได้ เมื่อกิจการลูกเสือได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการ    
และความปรารถนาของเยาวชน เพ่ือให้เป็นพลเมืองของประเทศ โดยใช้วิธีการของลูกเสือ ยึดมั่นในกฎ      
และปฏิญาณ การเรียนรู้โดยการกระท าเน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง การใช้ระบบหมู่ และความก้าวหน้า
ของบุคคลโดยใช้หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีให้ความส าคัญกับบุคคลผู้มีส่วนผลักดันในการด าเนินกิจกรรม
ลูกเสือเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง และเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและก าลังใจส าหรับผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่
ประจักษ์และเป็นแบบอย่างที่ดีทางการลูกเสือ จึงด าเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ
ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่นายบุญส่ง โซยรัมย์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเตียน  อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

 2. รางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิดชูเกียรติ ประเภทครูผู้สอน ได้แก่นางสาวนิตยา พรมทอง ครูโรงเรียน
บ้านหนองเตียน อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

งบประมาณ   จ านวน  6,610  บาท   

ข้อเสนอแนะ : ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและ     
เป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

 
ความเป็นมา  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับก าหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแห่งรัฐไว้ว่า
ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ คือทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับการขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10     
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และทรงมีพระราโชบายเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน  
แห่งองค์พระบรมชนกนาถ ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน     
4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3) การมีงานท า
มีอาชีพ และ 4) การเป็นพลเมืองดี บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับ
ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
และน้อมน าพระบรมราโชบายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นหลักในการพัฒนาการศึกษาของชาติ                  
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม สร้างให้คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลย์    
สิริราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์  ส านักงานปลัด   
กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็น       
หลักชัยสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการ “การน้อมน าพระราโชบาย
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ”และจัดมหกรรมวิชาการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาการศึกษาสร้างให้    
คนไทยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการจัดงาน  มีผู้แทน   
จากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน กรรมการและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
จากโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และโรงเรียน-บ้านหนองแกประชาสรรค์เข้าร่วมกิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน  
 พระบรมราโชบายมุ่งเน้นสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีงานท า มีอาชีพ     
เป็นพลเมืองที่ดี มีน้ าใจและเอ้ืออาทรต่อกัน อาทิ งานจิตอาสา งานอาสาสมัคร งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสา
ธารณกุศลต่าง ๆ เป็นต้น   

งบประมาณ   จ านวน  100,000  บาท   
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

สัมมนาทางวิชาการ และมหกรรมวิชาการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา “การศึกษาสร้างให้คนไทยมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562  

ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการส่งเสริม พัฒนาเครอืข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียน 

ในโครงการกองทุนการศึกษาสู่ความย่ังยืน 
 

ความเป็นมา 
ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชประสงค์       

ที่จะท าให้โรงเรียนเป็นต้นแบบการสร้างคนดีสู่สังคมจึงได้มีการจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา เพ่ือพระราชทาน
การศึกษาแก่เด็กทั่วไป และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธาน
โครงการกองทุนการศึกษา และ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ    
ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ 1) ส่งเสริม สนับสนุน  และปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี  2) ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กที่มีความ
ประพฤติดี ให้ได้รับการศึกษาจนส าเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพได้ 3) ส่งเสริมสนับสนุน ช่วย เหลือโรงเรียนที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยสร้างความพร้อมด้านกาย ภาพให้แก่โรงเรียน 
สร้างจิตส านึกให้ครูรักนักเรียน ให้นักเรียนรักครู พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการกองทุนการศึกษา” 
โดยแนวทางการด าเนินงานของโครงการเป็นลักษณะปิดทองหลังพระ  

จังหวัดกาญจนบุรี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาดังกล่าว จ านวน 11 โรงเรียนและ น าร่อง
ขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ านวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน-     
หนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย และโรงเรียนบ้านห้วยหวาย อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
ขึ้น โดยจะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1) น้อมน าศาสตร์พระราชา มาใช้วางแผนการขับเคลื่อนและออกแบบ
กิจกรรม 2) น าเทคนิคการสร้างชุมชนแห่งการมีส่วนร่วมมาใช้ในการพัฒนาชุมชน และเทคนิคการสร้างชุมชน     
การเรียนรูทางมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน 3) กระบวนการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวใช้กระบวนการ 4 สร้าง     
ไดแก ่การมีส่วนร่วม ความเป็นเจ้าของ การเป็นแบบอย่าง และวิถชีีวิต 

การด าเนินงาน 
 1. จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา   

2. จัดประชุมปฏิบัติการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมของโรงเรียนที่เป็นศูนย์เรียนรูโรงเรียนคุณธรรม 
ในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา อ าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี   

3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ   

ผลการด าเนินงาน :  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษา ชุและผู้แทนชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบการสร้างคนดีสู่สังคม  โดยน้อมน าหลักการทรงงาน         
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่น ามาใช้ คือ “ระเบิดจากข้างใน” ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง  
ให้คนในชุมชน  

งบประมาณ   จ านวน  170,000  บาท (งบพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี) 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

กิจกรรมสร้างเครือข่ายโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักาญจนบรุี 
 

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

 

ความเป็นมา  
ประเทศไทยได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี ตามค าเชิญชวนขององค์การสหพันธ์     

เพ่ือสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2498 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน   
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน รู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดี
ทั้งร่างกาย และจิตใจ ให้รู้ส านึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน รัฐบาลได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2530 
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

             ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงาน     
ในพ้ืนที่ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในสังคม และเป็น
อนาคต อันส าคัญของประเทศชาติ จึงร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวั ดกาญจนบุรี 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562 ให้แก่   
เด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี อ าเภอเมืองกาญจนบุรี   
จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการจัดงาน     
มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 4,010 คน ซึ่งร้อยละ 90 ของเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน 
มีโอกาสแสดงความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจ          
และเชื่อมั่นในตนเองตามปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจ  และ
สังคมในการพัฒนาชาติ 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) 

 

ความเป็นมา  
ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) และส านักงาน ป.ป.ส.  ในฐานะ

หน่วยงานก าหนดนโยบายและหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข      
ปัญหายาเสพติดของประเทศ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษายาเสพติด ปี พ.ศ. 256๒ 
ซึ่งประกอบด้วย 4 แผน คือ แผนปราบปรามยาเสพติด แผนป้องกันยาเสพติด แผนบ าบัดรักษายาเสพติด         
และแผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งในส่วนของแผนป้องกันยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย และแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชน         
ในสถานศึกษาในพ้ืนที่เกิดการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในสังกัด โดยมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ท าหน้าที่ในการอ านวยการ บริหารจัดการ ประสานงาน และก ากับติดตามตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

เพ่ือการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับ         
เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์วันยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับครู
ผู้รับผิดชอบน าไปเผยแพร่และด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขให้กับนักเรียน
นักศึกษาในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

การด าเนินงาน : จัดกิจกรรมประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
2561 ระดับเงิน ระดับทองและระดับเพชร  

ผลการด าเนินงาน  
          1. สถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี มีความเข้มแข็งและเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข มีผลการด าเนินงานระดับเงิน จ านวน 1 แห่ง ระดับทอง จ านวน 7 แห่ง และระดับเพชร จ านวน 1 แห่ง 
          2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี มีข้อมูลสถานศึกษา
เอกชน ที่มีผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกโรงเรียน 

งบประมาณ   จ านวน  19,000 บาท  ใช้ไป 16,660 บาท 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

การประเมินโครงการสถานศกึษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
     พัฒนาก าลังคน งานวิจัย และนวัตกรรม 
ที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการ “จัดงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี” 
 

โครงการ “จัดงาน “เผยแพร่ผลการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ”    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้ และเข้าใจผลการด าเนินงานในรอบ 4 ปีของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุรี และเพ่ือให้สาธารณชนเกิดเจตคติที่ดี  มีความศรัทธาเชื่อมั่น และให้ความร่วมมือ            
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี น ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงศึกษาธิการ  
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรี ยน นักศึกษา จากทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี          
และผู้สนใจทั่วไป จ านวน  1,000  คน 

 การด าเนินงานของโครงการ มีขอบเขตการด าเนินงานดังนี้ ๑) จัดประชุมผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่ร่วมจัดการศึกษาสังกัดอ่ืน  ๆ ๒) จัดประชุมคณะท างานจัดงาน 
“เผยแพร่ผลการด าเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ๓) ด าเนินการจัดงาน 
“เผยแพร่ผลการด าเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  และ ๔) สรุปผล              
การด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดงานครั้งต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
 หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามกรอบและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เผยแพร่ต่อสาธารณชน ท าให้เกิด       
เจตคติที่ดี อีกทั้งมีความศรัทธาเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี 
น ามาซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐบาล          
ร้อยละ ๘๔.๒๙ และมีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดงาน ร้อยละ ๘๗.๖๔ 

งบประมาณ   จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท  

ข้อเสนอแนะ 
 จากการจัดงาน “เผยแพร่ผลการด าเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี          
มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ดังนี้ 

๑. รูปแบบการจัดงาน : ควรจัดร่วมกันทุกหน่วยงาน ทุกสังกัดในสถานที่เดียวกัน เพ่ือแสดงความเป็น
เอกลักษณ์ของครูจังหวัดกาญจนบุรี 
 ๒. การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ควรมีการด าเนินงาน 1) ด้านนวัตกรรม การแข่งขันวิชาการ 
และการแข่งขันกีฬา 2) ด้านเศรษฐกิจและสังคม 3) ด้านงบประมาณ และ 4) ด้านการพัฒนาครูอย่างเต็ม
รูปแบบ  
 3. ควรประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานทางการศึกษาได้รับชมผลงานด้านต่าง ๆ 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
(สร้างรายได้จากสื่อ Social media) 

  

ความเป็นมา  
ปัจจุบันประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ความเจริญทางวัตถุ และเทคโนโลยี       

ท าให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน มีความเจริญในด้านสื่อมากขึ้นตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ของส านักการลูกเสือ    
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนางานด้านกิจการนักเรียนนักศึกษา  และเยาวชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกรอบการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพ     
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ข้อที่ 2-4 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคม โดยยุทธศาสตร์มีกรอบหลักการวางแผนน้อมน าพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 
10 ด้านการศึกษา 4 ประการ ซึ่งโครงการนี้เข้าหลักการพระบรมราโชบายในข้อ 3 คือ มีงานท ามีอาชีพมี
เป้าหมาย ต้องการให้เด็กรักงาน สู้งาน ท างานจนส าเร็จ อบรมให้เรียนรู้การท างานให้สามารถเลี้ยงตัวเองและ
เลี้ยงครอบครัว ด้วยฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพขีดความสามารถให้นักเรียน นักศึกษาได้มี
อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จากสื่อ Social media) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ
แก่นักเรียนนักศึกษา และเยาวชน ในการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ มี
วิจารณญาณตระหนักถึงผลกระทบภัยคุกคาม Social Media ใช้สื่อในการพัฒนาตนเอง และมีทักษะในการน า 
Social Media ไปสร้างรายได้ สามารถเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  โดยอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เป็นวิทยากร มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จ านวนทั้งสิ้น 98 
คน  

 

งบประมาณ   จ านวน  49,200  บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
                เสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนและ 
        สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 

 

ความเป็นมา 
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มี

ศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาชาติ ตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2560-2564   
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาเอกชนให้มีความส า เร็จ        
ของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ จากความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
รัฐได้ก าหนดกลไกการก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอแนะ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน สนับสนุนด้านวิชาการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล                
การจัดการศึกษาเอกชน ตลอดจนการก ากับดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน        
ตามกฎหมายได้ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น       
กรอบแนวคิดในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการศึกษาให้ สอดคล้องกับบริบท        
ของการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน การบูรณาการการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน     
ในสถานการณ์ปัจจุบันของการจัดการศึกษาเอกชน ในจังหวัดกาญจนบุรี ยังประสบปัญหาในหลายด้านที่ต้องเร่ง
แก้ไขและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) แม้ว่า  
ในบางระดับชั้นและบางวิชาจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ แต่คะแนนเกือบทุกวิชายังต่ ากว่า
ร้อยละ 50 และโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นจึงจ าเป็น           
ต้องปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นเพ่ือการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ส่วนผล
การทดสอบ (O-NET) ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาในกลุ่มวิชาสาระหลัก มีผลคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50   
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนโดยมีตัวชี้วัดร้อยละ    
ของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีบุรี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( O-NET) และมาตรฐาน
การศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) ต่ ากว่ามาตรฐาน และเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนเอกชน
ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน การบูรณาการปฏิบัติ งาน       
ในระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การด าเนินงาน 
            1. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การน าผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน    
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
            2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
             3. ด าเนินกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโดยนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนที่ได้รับ      
การฝึกอบรม และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
            4. จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกาญจนบุรี 
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ผลการด าเนินงาน  
        1. โรงเรียนเอกชน จ านวน 23 โรง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้รับ   
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
         2. ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โรงเรียนเอกชนจ านวน 
23 โรงเรียน มีค่าเป้าหมายสูงขึ้น ร้อยละ 3 

งบประมาณ จ านวน  335,800  บาท   

ข้อเสนอแนะ : ควรด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาที่อย่างยั่งยืน 

 

การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การน าผลสอบ O-NET ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 

ณ โรงแรมริเวอร์แคว อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการ  TFE (Teams For Education) 

 

ความเป็นมา 
การศึกษามีบทบาทส าคัญในการช่วยให้เยาวชนพัฒนาทั้งทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและช่วยให้

เยาวชน  มีความส าเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศ       
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และความแตกต่างของผู้เรียนซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้เรียน      
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพ
ทางการศึกษาและคุณภาพของผู้ เรียน ซึ่ งนับตั้ งแต่กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการวัด              
และประเมินผลทางการศึกษาสู่ระดับสถานศึกษา การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนทั้งในระดับการเรียนการสอน 
การอนุมัติความส าเร็จการศึกษาเป็นอ านาจของสถานศึกษา ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ทั่วประเทศจะใช้หลักสูตรเดียวกันของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ความหลากหลายในการปฏิบัติเรื่องรูปแบบ    
การเรียนการสอน การใช้สื่ออุปกรณ์ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ซึ่งการวัดและประเมินผลนั้นเป็นการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระดับ          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผลจาก    
การประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง  ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของต้นสังกัด
ระดับต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในระดับชั้นที่เข้าทดสอบข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน           
ในการตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ จะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐานความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ  ได้แก่ กลุ่มผู้ เรียนทั่วไป กลุ่มผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัย และพฤติกรรม 
กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและ
สติปัญญาเป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียน       
ได้ทนัท่วงที สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ จึงได้ด าเนินการจัดโครงการ TFE (Teams For Education) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ      
1) เป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา    
และที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด 2) ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
แนวทางการพัฒนานักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์
คะแนน ร้อยละ ๕๐ เพ่ิมขึ้น ระดับจังหวัดให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา และ3) เพ่ือให้
สถานศึกษามีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานแต่ละวิชา        
ผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการน าร่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด ตามแนวทางการด าเนินงาน       
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ (๓ ปีย้อนหลัง) ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และมกีลุ่ม เป้าหมายอื่นที่ร่วมโครงการ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
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๑. การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ในระดับจังหวัดเพ่ือจัดท ารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด    

๒. การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัด   
๓. การวิพากษ์รูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ในระดับจังหวัด    
๔. คัดเลือกสถานศึกษาที่มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  

(O-NET) แต่ละวิชาต่ ากว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ ๕๐ เพ่ือเป็นสถานศึกษาน าร่องในการพัฒนาตามรูปแบบแนวทาง 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้   

๕. สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก เพ่ือเป็นสถานศึกษาน าร่อง 7 แห่ง ในการพัฒนา
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  9 แนวทาง ดังนี้ 

ระดับประถมศึกษา 
    โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 
 1) จัดกิจกรรมอ่าน-เขียนค าพ้ืนฐาน ข้อความและบทความภาษาไทยวันละค าเปิดพจนานุกรม 
 2) จัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก คิดเลขเร็วโดยใช้โปรแกรม 
 3) จัดกิจกรรมอ่าน-เขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  และกิจกรรม English to day 
     โรงเรียนบ้านอ่างหิน 
 1) จัดกิจกรรมรู้เพ่ิมเสริมค าศัพท์ อ่าน-เขียนค าพ้ืนฐาน ภาษาไทยวันละค า เปิดพจนานุกรม 
 2) จัดกิจกรรมคณิตคิดเร็ว เรขาคณิตพิชิตข้อสอบ 
 3) จัดกิจกรรมรู้ลึกเรื่องร่างกาย เปิดโลกดวงดาวและอวกาศ สารในชีวิตประจ าวัน    
    โรงเรียนบ้านนาใหม่ : จัดกิจกรรมแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning 
    โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ  

1) จัดกิจกรรมกระตุ้นสมอง BBL และBrain Gyms 
2) จัดกิจกรรมอ่าน-เขียนค าพ้ืนฐาน ข้อความและบทความ 
3) จัดกิจกรรมคณิตคิดสนุก 
4) จัดกิจกรรมอ่าน-เขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

    โรงเรียนบ้านไร่ป้า 
 1) จัดกิจกรรมพัฒนาครู 
 2) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC  
 3) จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
    โรงเรียนบ้านประจ าไม้ : การวิเคราะห์นักเรียน วิเคราะห์ข้อสอบ  และการจัดสอบ Pre O-NET  
     โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 
 1) จัดกิจกรรมคลังข้อสอบ การเขียนสรุปใจความ เขียนเรื่องจากภาพ และกิจกรรม 30 นาที 

การอ่าน 30 นาที การเขียน 
 2) จัดกิจกรรมสื่อหรรษาเพ่ิมเชาว์ปัญญา คิดเลขเร็ว และกิจกรรมคลังข้อสอบ 
 3) จัดกิจกรรม STEM หรรษา ไฟฟ้าพาเพลิน สนุกกับวิทยาศาสตร์ 
 4) จัดกิจกรรม Cross word พาเพลิน Dictation หรรษา และกิจกรรม Match it 
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ระดับมัธยมศึกษา 
    โรงเรียนวัดยางเกาะ   
 1) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ภาษาอังกฤษวันละประโยค การแข่งขันเปิดพจนานุกรม 

การแข่งขันเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ การใช้เล่นและ DLIT ในการเรียนการสอน 
 2) การปฏิบัติจริง การแข่งขันการคิดเลขเร็ว เกมส์ A-MATH การสร้างและการผลิตสื่อรูป

สามมิติ การสร้างรูปโดยใช้แทนแกรม การแข่งขันเกมส์ 24 การแข่งขันซูดูกุ 
 3) การสอนแบบ Learning by doing 
 4) การจัดกิจกรรมภาษาไทยวันละค า การเขียนค าศัพท์ภาษาไทย การแข่งขันเปิด

พจนานุกรม การแข่งขันสุภาษิตไทย การประกวดเขียนเรียงความ การประกวดคัดลายมือ การประกวดแต่ง
กลอน การเขียนเรื่องจากภาพ การผลิตสื่อ 

    โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 
 1) จัดกิจกรรมโต้วาที พาทีในชั้นเรียน ฝึกการอ่านฝึกเขียน พากเพียร ลูก นพ กิจกรรมควรรู้    

ควรจ า สรุปใจความส าคัญ การแห่เรือสร้างสรรค์ พาใจชมเรือ 
 2) จัดกิจกรรมคณิตรอบตัว พาทัวร์รอบโรงเรียน โอริกามิ ชวนกันคิด และคณิตเพลิดเพลิน 
 3) จัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน กิจกรรม Science Show และ

กิจกรรมวิทยาศาสตร์กับ Mind mapping 
๖.  ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในพ้ืนที่   
๗. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน

พ้ืนที่   
๘. การจัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินงาน  
 1. สถานศึกษาด าเนินการตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ และมีระบบ   
การนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร      
โรง เรียนกับครูในโรงเรียน ในการที่จะแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการท างานของครูให้มีประสิทธิภาพและส่งผล        
ต่อคุณภาพของผู้เรียนที่จะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

2. ครูผู้สอนบูรณาการสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน น าไป   
ประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์และสามารถแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ และค านึงว่าผู้เรียนแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ 
(Learning Styles) แตกต่างกัน ต้องให้เวลาในการเรียนรู้และให้โอกาสกับผู้เรียนได้ค้นพบวิธีการเรียนรู้       
ของตนเอง โดยออกแบบหน่วยการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองและเน้นคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย    
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตร ทั้งยังจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้  จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการ     
ของผู้เรียนและวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือน าผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุง      
การจัดการเรียนรู้ของตนเองด้วยกระบวนการวิจัย 
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3. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้ เรียน        
เกิดสมรรถนะส าคัญผู้เรียน มีความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์คิดอย่างสร้างสรรค์ น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ 
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล 
คุณธรรมน ากระบวนการต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียน ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

งบประมาณ   จ านวน   ๖๓๐,๐๐๐   บาท 

ปัญหา อุปสรรค : กิจกรรมมีความซ้ าซ้อนระหว่างส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกับส านักงานศึกษาธิการภาค     
และระยะเวลาการด าเนินงานตรงกัน ท าให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด
ได้ตามบริบทของจังหวัด  

ข้อเสนอแนะ  
1. ลดความซ้ าซ้อนของกิจกรรมระหว่างส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกับส านักงานศึกษาธิการภาค 

 2. กลุ่มเป้าหมายควรเป็นสถานศึกษาทุกแห่งจากทุกสังกัดในพื้นที่ 
 
 
 

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดงาน ตามแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education)   

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 
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 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและสรุปผลการด าเนินงานโครงการ ระดับสถานศึกษา 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 

 
 
 
 
 

 



54 
 

รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

ความเป็นมา  
  กระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพ         
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชน ประชาชน มีความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ 
พัฒนาสังคม แ ละเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้ก าหนดนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ        
ที่จะด าเนินการพัฒนาก าลังคนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปรากฏว่ายังมีปัญหา      
บางประการในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้ งในด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านระบบบริหาร
จัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และเป็น
อุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ 
แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีความพยายามในการแก้ปัญหาด้วยการก าหนดมาตรการและกลไก
ต่าง ๆ ขึ้น โดยมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัด
การศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมเป็นเวลานาน รัฐบาลจึงได้มีการปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพ่ือก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ิมเติมให้ปัญหาส่วนใหญ่ได้รับ        
การแก้ไขโดยเร็ว เพ่ือประโยชน์ ในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ             
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติไว้  เพ่ือให้ภารกิจส าคัญในการก ากับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล    
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิ               
ผลต่อการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์              
ของกระทรวงศึกษาธิการ และบริบทของพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้
จัดท าโครงการ “Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา” โดยด าเนินงาน ดังนี้ 
         1. ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือวางแผนและยกร่างต้นแบบแนวทางการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
             2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าต้นแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ และเทคนิคการโค้ชแบบมีส่วนร่วม ส าหรับคณะกรรมการ Coaching 
Teams  
          3. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ ส าหรับคณะกรรมการ Coaching Teams และอาจารย์นิเทศก ์  
          4. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)       
ระดับจังหวัด สภาพปัญหา ความต้องการของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน 
ส าหรับครู ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และคณะกรรมการ Coaching Teams  
          5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่นวัตกรรม ส าหรับครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
          6. Supervisor Teams ท าการนิเทศติดตาม Coaching ตามแนวทางฯ ที่พัฒนาขึ้น กับสถานศึกษา      
กลุ่มเป้าหมาย  
          7. ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการปฏิบัติงานและถอดบทเรียนการยกระดับคุณภาพการศึกษา       
ด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตามด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching Teams) แบบมีส่วนร่วม ส าหรับครู ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ และ อาจารย์นิเทศ 
          8. สรุปผลการด าเนินงานและจัดท าเอกสารรายงานเผยแพร่ 
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ผลการด าเนินงาน  
            1. มีแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สอดคล้อง
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ อย่างน้อย 7 แนวทาง  
             2. จังหวัดกาญจนบุรีมี Supervisor Teams และ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับจังหวัด จ านวน 1 ทีม จ านวน 40 คน 
             3. มีเอกสารรายงานผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับจังหวัด ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือเสนอผู้บริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ และเผยแพร่แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้   
            4. มีแนวทางและเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ น าไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

งบประมาณ  จ านวน  407,200 บาท   

ปัญหา อุปสรรค : ไม่ได้รับความร่วมมือจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเท่าท่ีควร 

ข้อเสนอแนะ  
1. จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือขยายผลโดยความสมัครใจของ

สถานศึกษาและมีความพร้อม  
2. หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินงานตามโครงการ    
3. ควรสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการให้กับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
4. ควรมีการท าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด กับหน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
5. มีการขยายเครือข่ายการนิเทศ 
6. ควรจัดท าการวิจัยเรื่องเทคนิค วิธีการนิเทศ ครูของแต่ละกลุ่มสาระ การวิจัยเชิงคุณภาพที่เจาะลึก  

การวิจัยพัฒนาแนวทางการนิเทศเพ่ือให้ได้แนวทางที่เป็น best Practice      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
         สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
              เท่าเทียมและต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี 

 
ความเป็นมา 
    ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้ก าหนดในมาตรา 54 ระบุว่า      
รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา
ตามวรรคหนึ่ง เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ วินัย สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย เพ่ือสร้าง   
ความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ทิศทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ทุกหน่วยงาน          
ที่เก่ียวข้องในระดับจังหวัด เพื่อให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริม ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในส่วนของ
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมาย ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
กาญจนบุรี โดยการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรีที่ด าเนินงานเกี่ยวกั บ
เด็กปฐมวัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 – 4 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 ดังนี้  

          1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี 
          2. จัดท าแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน 
สถานศึกษาระดับปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี 
          3. การนิเทศ ติดตาม สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย  
          4. การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เด็กปฐมวัย 
          5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลและต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย 
          6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย 

งบประมาณ   จ านวน  320,000 บาท   

ผลการด าเนินงาน 
         1. จากการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 

   1.1 สถานศึกษามีการวางแผนและด าเนินการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย 
      1.2 ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย และมีการส่งเสริมให้ครู          
ได้พัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ ด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้ 
   1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
    1.4 ผู้บริหารนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนที่วางไว้ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 



58 

 

รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

    1.5 ครูจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ตามแผนที่วางไว้อย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ และใช้วิธีการที่หลากหลาย
ใน  การจัดประสบการณ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
    1.6 ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม       
สติปัญญา และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2561 
 2. ศึกษานิเทศก์ ด าเนินการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพ่ือสร้างความเข็ม
แข็งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย โดยออกนิเทศตามโรงเรียนที่ รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง        
ทุกภาคเรียนตามปฏิทินการนิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

ปัญหา อุปสรรค  
1. การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  
2. การด าเนินโครงการมีระยะเวลาจ ากัด เพราะแต่ละกิจกรรมมีการด าเนินงานหลายขั้นตอน  

ข้อเสนอแนะ   
1. ควรสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ 

ปฐมวัย  
          2. มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ต่อ 1 โรงเรียน 

3. พัฒนาครูที่สอนระดับปฐมวัยทุกปีการศึกษา 
 

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงวัตถุประสงค์การนิเทศฯ เครื่องมือในการนิเทศ 
ให้แก่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวันที่ 31 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนนิเทศ ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานของ
หน่วยงาน สถานศึกษาระดับปฐมวัย จังหวัดกาญจนบุรี 

เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องประชุม 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 

ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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การขยายผลและต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดประสบการณ์เรยีนรู้เด็กปฐมวัย 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 

ณ โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา” อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กปฐมวัย เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2562  
ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  

 

ความเป็นมา  
   กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพ่ือเป็นหลักสูตร
ส าหรับสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน าไปใช้เป็นกรอบและทิศทาง             
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรี ยม     
ความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี       
มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้การน า
หลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องใช้แผนการจัดประสบการณ์ ซึ่งเป็นการวางแผนการสอนรายวัน
ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ผ่านการก าหนดกิจกรรมประจ าวัน เพ่ือให้เด็กปฏิบัติ        
และได้รับประสบการณ์ อันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ
พิสัยซึ่งครูต้องสามารถตอบค าถามพ้ืนฐานได้  
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในพ้ืนที่ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ให้แก่ครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 24 โรงเรียน เมื่อวันที่ 17 – 18 เมษายน 2562 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 สามารถน าความรู้สู่การปฏิบัติได้ทุกคน 
 2. โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 24 โรงเรียน มีหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ทุกโรงเรียน 
 3. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สามารถประเมินหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ได้ทุกคน    

งบประมาณ  จ านวน  49,400 บาท 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
เมื่อวันที่ 17 -18 เมษายน 2562 

ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส  เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น 
ในรูปแบบที่เหมาะสม 

 

ความเป็นมา 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 มาตรา 10 ก าหนดว่าการจัดการศึกษาต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่ง ไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลดังกล่าวจึงต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นและศักยภาพของบุคคล ซึ่งเป็นหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ จะต้องส่งเสริม          
และสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้เข้ารับการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย
จัดการศึกษา 3 รูปแบบโรงเรียนทางเลือก คือ ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
            เพ่ือเป็นการสนองนโยบายดังกล่าวและส่งเสริมให้ เด็กมี โอกาส มีทางเลือกทางการศึกษา               
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา         
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินโครงการเพ่ิมโอกาส เข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน 
เด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) ให้มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกออกกลางคันและเด็กตกหล่นในจังหวัด สนับสนุนการบูรณาการ
แก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กออกกลางคันในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 2) เพ่ือให้เด็กด้อย
โอกาส เด็กออกกลางคัน   และเด็กตกหล่นในจังหวัดได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ : ประชากรวัยเรียน (อายุ 3 – 18 ปี) ในจังหวัดกาญจนบุรีทุกคน ได้รับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบที่เหมาะสม 

การด าเนินงาน  
1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล เพ่ือรับทราบ

ข้อมูลและก าหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 

2. ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล สภาพปัญหาความต้องการที่เกี่ยวข้อง 

3. จ าแนกข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น เป็นรายอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน        
ตามสภาพปัญหา 

4. ประชุมระดมความคิดในการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด 

5. ติดตามเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก    
ได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 

ผลการด าเนินงาน  
         จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่า จังหวัดกาญจนบุรี มีเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น 
จ านวน 22,865 คน หลังการด าเนินการ คงเหลือข้อมูลเด็กที่พร้อมน าเข้าสู่ระบบการศึกษา จ านวน 6,909 คน
ซึ่งจะด าเนินการติดตามเพ่ือให้เด็กได้รับโอกาสในการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมของบุคคลต่อไป 
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งบประมาณจากจังหวัดกาญจนบุรี  จ านวน 240,000 บาท ใช้ไป  238,671.60  บาท 

ปัญหา อุปสรรค  
          1. ข้อมูลสารสนเทศจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พบว่า ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน เมื่อลงพ้ืนที่จริง กลุ่มเป้าหมายในการส ารวจ มีอายุมากกว่าเกณฑ์การส ารวจข้อมูล
หลายปี กลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายมีอายุยังไม่ถึง
เกณฑ์การเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ และข้อมูลกลุ่มเป้าหมายบางรายเสียชีวิตเป็นระยะเวลานานแล้ว 
          2. กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นจ านวนมากซึ่งมีที่อยู่ไม่ชัดเจน ท าให้ยากในการติดตาม 
          3. ความร่วมมือของผู้น าชุมชนบางราย ในการจัดท าหนังสือยืนยันการมีตัวตนของกลุ่มเป้าหมายมีน้อย 
ขาดความร่วมมือจากผู้ปกครอง 
          4. สภาพพ้ืนที่ยากล าบาก เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง 
          5. การลงทะเบียนและการน าเข้าข้อมูลรายบุคคลในระบบไม่เสถียร 

ข้อเสนอแนะ  
          1. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับในเชิงลึก โดยเชิญผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ เข้าร่วมในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ก่อนลงพ้ืนที่จริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน พร้อมท าข้อตกลงความร่วมมือกับผู้น าท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชน    ในการให้ความช่วยเหลือในระดับพ้ืนที่การด าเนินงานในการติดตามกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ก าหนดโครงสร้างและตั้งคณะท างานให้ชัดเจน ให้ความส าคัญกับการติดต่อประสานงานในระดับ
จังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล 
 3. จัดท าคู่มือการใช้ระบบการรายงานข้อมูล 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 



66 
 

รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการ ศธ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 

 ความเป็นมา  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งรัฐบาลก าหนดจัดโครงการและกิจกรรม      

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ โดยเชิญภาคส่วนต่าง ๆ จัดท าโครงการ      
และกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในด้านพัฒนาการศึกษาของชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดท าโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี      
บรมราชาภิเษก โดยก าหนดจัดโครงการดังกล่าวพร้อมกันทั้งประเทศ  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนตระหนักและเห็นความส าคัญของสภาพแวดล้อม 
ระบบนิเวศ การลดโลกร้อน และส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชด าริ
ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จึงด าเนินกิจกรรมปลูกป่า และบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล   
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ อ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน
นักศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 200 คน  

งบประมาณ   จ านวน  10,000  บาท   
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โครงการ “ศธ. จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก” ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

 

 ความเป็นมา 
 คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถในการจัดเก็บ
ขยะมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงท าให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้างตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการน าไป
ก าจัดโดยวิธีกองบนพ้ืนซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ขยะมูลฝอยเป็นปัญหา                    
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทย           
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดมาตรการในการก าจัดขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับแนวทางประชารัฐ โดยให้
มีการผลักดันการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของทุกกระทรวงทั้งที่เป็นส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น     
และให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่สอดคล้องกับแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ         
(พ.ศ. 2559 - 2564) ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมติดตาม
การด าเนินงานตามนโยบาย ของรัฐบาลซึ่งได้มอบนโยบายลดการใช้พลาสติก โดยให้ทุกหน่วยงาน            
และสถานศึกษาทุกระดับของกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือลดปริมาณการใช้พลาสติกใน
หน่วยงาน ทั้งนี้ ให้มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการ “ศธ. จิตอาสา การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก” ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีขึ้น           
เพ่ือรณรงค์ปลูกฝังจิตส านึกลดใช้พลาสติก ลดขยะมูลฝอยประเภทอ่ืน ๆ ตามหลัก 3Rs ให้กับข้าราชการ 
บุคลากรส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี และเพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน        
ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเพ่ิมคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ดีขึ้น ตลอดจนเกิดภาพลักษณ์ที่ดี
เป็นตัวอย่างการด าเนินงานให้กับประชาชนและหน่วยงานอื่น ๆ  
 

ผลการด าเนินงาน  
 บุคลากรในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันลดการใช้พลาสติก และลดขยะมูลฝอย
ประเภทอ่ืนๆ ตามหลัก 3Rs โดยมีประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง มาตรการลดและ    
คัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในสถานที่ราชการ การรณรรงค์ลดการใช้
พลาสติก การคัดแยกขยะ เช่น ขวดน้ า กระดาษ ขยะมูลฝอย ขยะอันตราย และการรณรงค์ใช้ถุงผ้า 

งบประมาณ   -   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
     พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
                        ตามหลักธรรมาภิบาล 
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โครงการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 

 
ความเป็นมา  

ในช่วงปีที่ ๔ ของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการได้มีการขับเคลื่อน
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือเร่งพัฒนางานการศึกษาทั้งระบบ ให้การศึกษาเป็นรากฐานในการพัฒนาคน   
ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ ในทุกระดับและทุกประเภท การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และการพัฒนาประเทศ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสทางการศึกษา    
ให้เข้าถึงผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
ภายใต้การด าเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาส  
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง เพ่ือร่วมขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี     
การเชื่อมโยงและบูรณาการกับภาคีเครือข่ายภาคประชารัฐที่เก่ียวข้อง  

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนัก
ถึงคุณค่าการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ประพฤติปฏิบัติตน ตามรอยพระยุคลบาท          
มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน ต่อตนเอง และต่อสังคม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ      
จนท าให้ เกิดผลดีแก่ทางราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเพ่ือกระตุ้นให้ เกิดความร่วมมือ           
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือขวัญและก าลังใจส าหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่น 
ผู้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเป็นเกียรติประวัติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ และมีคุณค่าต่อเยาวชน 
และประเทศชาติ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จึงได้จัดงานวันครู    
ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 16  มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี 
ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 

1. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และอาราธนาศีล  
          2. กิจกรรมสงฆ์และกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
          3. พิธีคารวะครูอาวุโส : สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด าเนินกิจกรรม   
ตามความเหมาะสม 
           4. พิธีมอบมอบเกียรติบัตร แก่ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูดีเด่น จ านวน 135 
คน  
           5. การกล่าวสุนทรพจน์ “ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” ระดับจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี 2562     
โดยนายอดิศักดิ์ บุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองปล้อง อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
           6. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานความส าเร็จเชิงประจักษ์  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ              
ของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี   
           จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2562 พบว่า 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมคีวามพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ร้อยละ 90 
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งบประมาณ   จ านวน  78,000  บาท   

ปัญหา อุปสรรค 
งบประมาณท่ีจัดสรรมาให้มีจ านวนน้อยไม่เหมาะสมกับกิจกรรมและจ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน

มาก 

ข้อเสนอแนะ 
1. สถานที่ควรเป็นสถานที่ท่ีใหญ่เหมาะกับจ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด

มากหากใช้สถานทีม่ีขนาดใหญ่มากกว่านี้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาด้วย 
2. ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา และหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนงบประมาณให้มากกว่านี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



71 
 

รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ความเป็นมา  
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒)     

พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ส่วนที่ 3 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ         
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน          
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือสร้าง   
ความม่ันใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การระบบการประเมินและการประกันคุณภาพใน
สถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด โดยด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา เมื่อวันที่  20 – 21  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา 
ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง กาญจนบุรี  

 2. นิเทศ ติดตามการด าเนินการของโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบการประเมินมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตามการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
รูปแบบการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้แก่ โรงเรียนการกุศล
วัดไตรรัตนาราม โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว โรงเรียนราษฎร์บ ารุงอักษร เมื่อวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562  
          3. วิเคราะห์การด าเนินงาน การรายงานด้านการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

เงินงบประมาณ  55,030 บาท  ใช้ไป  51,029  บาท 

ปัญหา อุปสรรค : งบประมาณที่จ ากัด ส่งผลให้การบริหารจัดการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

ข้อเสนอแนะ 
 1. ส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในการประเมินมาตรฐานและ       

การประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไปเพ่ือครอบคลุมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง  
 2. วางแผนการพัฒนาความรู้แก่ศึกษานิเทศก์ทุกคน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถด าเนินการก ากับ ติดตาม แนะน าแก่โรงเรียนต่างๆ ได้ 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
เอกชน ประเภทสามัญศึกษา เมื่อวันที่  20 – 21  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ทแอนด์สปา ต าบลท่ามะขาม อ าเภอเมือง กาญจนบุร ี
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โครงการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีโดยองค์คณะบุคคล 

 

ความเป็นมา 
           ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค      
ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้ในแต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนดในระดับจังหวัด โดยให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) คณะอนุกรรมการบริการราชการ         
เชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างานรวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย 
   เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี และการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นไป                
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดท าโครงการส่งเสริม 
สนับสนุน  การบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีโดยองค์คณะบุคคล ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสนับสนุนให้องค์คณะบุคคลทั้ง 4 องค์คณะ ได้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

คณ ะอนุ กรรมการศึ กษาธิการจั งหวัด  (อกศจ.) คณ ะอนุ กรรมการเกี่ ยวกั บการพัฒ นาการศึ กษา                       
และคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

ผลการด าเนินงาน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.) และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่
ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  : ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 10 ครั้ง 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอต่าง ๆ ที่ผ่านการวิเคราะห์กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(อกศจ.) คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  

2. การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) 
    2.1 จัดประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูล จัดท ารายละเอียดการบรรจุ แต่งตั้งและย้าย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง ก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (อกศจ.) จ านวน 10 ครั้ง  

    2.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด าเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีในจังหวัดกาญจนบุรี เช่น การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับ
การคัดเลือก      การย้าย การโอน การเปลี่ยนต าแหน่ง และการเลื่อนต าแหน่ง จ านวน 10 ครั้ง 



74 
 

รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

3. การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

4. การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 3 ครั้ง 
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี อาทิเช่น 
ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว การด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย         
การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2561 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2561 ขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอความเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฯลฯ 

งบประมาณ   จ านวน  400,000  บาท   

 

 

การประชุม กศจ.กาญจนบุรี ครั้งท่ี 8/2562 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การประชุม อกศจ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 5/2562  

ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
โดยมีนายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

จัดประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อมูล จัดท ารายละเอียดการบรรจุ แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง ครั้งที่ 4/2562  

โดยมีนายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
 

ความเป็นมา 

 ตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 9 ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ            
คือ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เปนนการล่วงหน้า (2) การก าหนด
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามข้อ (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ        
ที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตั วชี้วัดความส าเร็จของ
ภารกิจของหน่วยงาน ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด โดยอ านาจหน้าที่ข้อหนึ่งมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบใน ข้อ 11  (2)              
คือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 

 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของรัฐบาลและบริบทของพ้ืนที่       
เพ่ือใช้เปนนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี  

การด าเนินงาน 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

2. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 
3. ติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (รายไตรมาส) 
4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี ที่สอดคล้องกับ

นโยบายรัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี  

ผลการด าเนินงาน 
           1. มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่รับจัดสรร) จ านวน 1 แผน 
            2. มี (รา่ง) ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ีระยะ 3 ป ี(พ.ศ.2563 – 2565) 
           3. มีข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2562 

           4. มีรายงานผลปฏบิัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน)ปฏิบัติการประจ าปี (รายไตรมาส) 
           5. มีรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี ที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 ฉบับ 

งบประมาณ    จ านวน  87,180  บาท  ใช้ไป  86,563  บาท 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ปัญหา อุปสรรค        
       1. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด เปนนการด าเนินงานในระดับจังหวัดที่เกิดจากความร่วมมือ  
ของหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ประกอบ
กับ  มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการภายใต้โครงการหลายกิจกรรม ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานใน
ระดับพ้ืนที่ 
       2. ขาดระบบฐานข้อมูลกลางและอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลด้านการศึกษาในระดับจังหวัด 
       3. รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการศึกษาของหน่วยงานที่จัดการศึกษาทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการไม่เปนนรูปแบบเดียวกัน ท าให้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมและจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาในระดับจังหวัด 

ข้อเสนอแนะ  
       1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในระดับ
พ้ืนที่ 
       2. ควรมีระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาในระดับจังหวัด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์และงบที่ใช้ใน      
การจัดเก็บฐานข้อมูล 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจ าปี 
 

ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560 -2564) 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง และยั่งยืน      
โดยด าเนินการในพ้ืนที่ที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ 27 จังหวัด 108 อ าเภอ       
และมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา       
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วย
ขับเคลื่อนแผน ฯ ในพื้นที่ การด าเนินงานพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนของจังหวัด จ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 มาตรา 9 (1) และ (2) ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า                 
และแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวต้องมีรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภารกิจของหน่วยงาน  

            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการการศึกษาจังหวัดและแผนปฏิบัตริาชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่รับจัดสรร) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 31 คน 

ผลการด าเนินงาน 
 1. มีแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดกาญจนบุร ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 2. มีแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีรับจัดสรร)   
 2. มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณท่ีรับจัดสรร)  

งบประมาณ   จ านวน 68,400  บาท  ใช้ไป  62,670  บาท 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการกิจกรรม  ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

ความเป็นมา  
             สืบเนื่องจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค       
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีการก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค     
ทั้งในส่วนของโครงสร้างองค์การ การบริหารจัดการ และด้านบุคลากร ให้เกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบ       
ความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนอ่ืน       
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นการกระจายอ านาจและลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษา โดยสาระส าคัญของค าสั่งฯ 
ดังกล่าว คือการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
ก าหนด จากค าสั่งดังกล่าว จะเห็นได้ว่าส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา      
และแผนปฏิบัติการ สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ        
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
ราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงาน ต่าง ๆ ในจังหวัด 
          เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
เกิดการบูรณาการงานระดับพ้ืนที่  สนองตอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการตามบริบท    
ของพ้ืนที่ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดท าโครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น  
กิจกรรมที่ 1 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์          

1.1 จัดท าแผนตรวจราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี “แผนนิเทศ ติดตามเชิงบูรณา
การเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562” เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 1.2 ปฏิบัติการ การตรวจ ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงาน และสถานศึกษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

1.3 การสะท้อนข้อมูล (After Action Review : AAR)  
1.4 สรุปและรายงานผล  การด าเนินงานตามนโยบายตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัด 

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ผลการด าเนินงาน 
          1. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาในหน่วยงานจัดการศึกษาระดับจังหวัด     
รวม 13 อ าเภอ ทุกสังกัด ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
          2. หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด มีความพร้อมรับการตรวจ 
ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ 
           3. มีแผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการทีม่ีความสอดคล้องกับการตรวจราชการ     
ทุกระดับ 
           4. มีข้อมูลรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษามีความครอบคลุมทุกสังกัด 
ได้แก่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
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สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
กิจกรรมที่ 2 การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ และการปรับปรุงประสิทธิภาพ          
การปฏิบัติงาน  
             2.2 ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
             2.3 ประชุมคณะกรรมการจัดท าลักษณะส าคัญขององค์กร 
             2.4 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน 

ผลการด าเนินงาน 
             1. บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุม จ านวน 43 คน เมื่อวันที่       
26 เมษายน 2562  ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
           2. บุคลากรในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางหรือกรอบ    
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และสามารถน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

กิจกรรมที่ 3 ติดตาม นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน 
ติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ไดแ้ก่ ทุน ม.ท.ศ. ทุนโครงการกอง

ทุนการศึกษา รัชกาลที่ ๙ ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และทุนเฉลิมราชกุมารี 

ผลการด าเนินงาน 
1. ด าเนินการติดตาม นักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน จ านวน 56 คน 
2. นักเรียนผู้รับทุนพระราชทานทุกคน ได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เก่ียวข้องใน

จังหวัดกาญจนบุรีทุกคน 

งบประมาณ   จ านวน  120,000  บาท 

ปัญหา อุปสรรค  
            ระยะเวลาในการตรวจราชการที่มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการเก็บข้อมูล 
ผลการด าเนินงานตามนโยบาย มีช่วงเวลาที่จ ากัด 

ข้อเสนอแนะ 
            1. สร้างเครือข่ายในการติดตามระดับเขตพ้ืนที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ 
 2. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดไว้กว้าง ๆ เพื่อเอ้ือต่อบริบทของสถานศึกษาใน
จังหวัด ซ่ึงมีทั้งสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอ่ืน ๆ 
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การประชุมปฏิบัติการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการตรวจ ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 
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โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผลระดับภาคและระดับจังหวัด 

 

ความเป็นมา 
           ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 ก าหนดให้          
มีการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ       
ที่ก าหนดให้มีการก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน             
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ     
และสอดคล้องกับการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 โดยส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการตรวจราชการ ผู้รับการตรวจ และ ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ       
และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับจังหวัด 
           เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไป           
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
           1. จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา           
กับหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด 
           2. สนับสนุนการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

         2.1  ประสานงานกับโรงเรียนในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์) ตามก าหนดการตรวจราชการในจังหวัดกาญจนบุรี  ดังนี้ 

รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อ าเภอเมือง

กาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนวัดเบญพาด อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

         2) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อ าเภอศรีสวัสดิ์     
จังหวัดกาญจนบุรีและโรงเรียนบ้านท่าแย้ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
                   2.2 จัดท าเอกสารรายงานผลการติดตาม นิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา การ
ด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงาน  
 1. มีการประสานความร่วมมือ ความเข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา       
กับหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 

2. การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์)  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลรายงานการจัด
การศึกษาของหน่วยงาน โดยสถานศึกษาน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 

3. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีแผนการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ความสอดคล้องกับการตรวจราชการทุกระดับ 
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              4. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีข้อมูลรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล   
การจัดการศึกษามีความครอบคลุมทุกสังกัด ได้แก่ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา    
ตามอัธยาศัยและสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

งบประมาณ   จ านวน  10,000  บาท   

ข้อเสนอแนะ 
              1. สร้างเครือข่ายในการติดตามระดับเขตพ้ืนที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ 
   2. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดให้กว้างๆ เพื่อเอ้ือต่อบริบทของสถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนที่ ซึ่งอยู่หลากหลายสังกัด 
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โครงการตรวจสอบจ านวนนักเรียนและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 

 

ความเป็นมา  
 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
เป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ.2558 ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้กับนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภทสามัญศึกษา       
เพ่ือบริหารจัดการด้านการศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ 70 % โดยมีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดูแลในเรื่องการก ากับ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียน
เอกชนให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

            เพ่ือให้การตรวจสอบจ านวนนักเรียนและติดตามการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลได้แก่     
เงินอุดหนุนรายบุคคล  เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เอกชนแต่ละระดับเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และแนวปฏิบัติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
จึงได้จัดท าโครงการตรวจสอบจ านวนนักเรียนและติดตามการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนส าหรับนักเรียน      
ในโรงเรียนเอกชน ขึ้น 

การด าเนินงาน 
  1. ตรวจสอบจ านวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีสิทธิ์เงินอุดหนุน จ านวน 24 

โรงเรียน (ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน)  
            2. ให้ความรู้บุคลากรในโรงเรียนเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการอุดหนุนฯและงานข้อมูลในการใช้
จ่ายเงิน ที่ได้รับการอุดหนุนอย่างถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติ  
   3. ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 24 โรงเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
  1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ถูกต้อง และสามารถ  

น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้   
             2. มีข้อมูลในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี 
             3. โรงเรียนเอกชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับ  
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

งบประมาณ   จ านวน ๓0,๐๐๐  บาท   
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

การตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน  
ประจ าปีการศึกษา 2562  

และติดตามการใช้จ่ายเงินที่ได้รับการอุดหนุนส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



86 
 

รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ความเป็นมา  
สืบเนื่องจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค            

ของกระทรวงศึกษาธิการ มีการก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค     
ทั้งในส่วนของโครงสร้างองค์การ การบริหารจัดการและด้านบุคลากรให้เกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบ        
ความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืนหรือภาคส่วนอ่ืน        
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้น ๆ เป็นการกระจายอ านาจและลดความเหลื่อมล้ าในการจัดการศึกษา โดยสาระส าคัญ   
ของค าสั่งฯ ดังกล่าว คือการจัดตั้งส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา
ตามที่กฎหมายก าหนด และมีการยุบเลิก คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) โดยให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาของแต่ละอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเป็นอ านาจหน้าที่        
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
 เพ่ือให้การขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ         
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจ            
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 4 เมื่อวันที่ 17 - 18 
ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อหาสาระส าคัญ 3 เรื่อง ดังนี้ 
           1. การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและการจัดท า            
แบบบรรยายลักษณะงาน 
           2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
           3. การน าเสนอผลงานที่ปฏิบัติเป็นเลิศ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

งบประมาณ  จ านวน  54,800  บาท   
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี 

 

ความเป็นมา 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 22(5) 
ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจในการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา 
และองค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครอง             
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนหรือ    
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้งและความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญประกอบกับ       
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ส านักคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงจัดสรรค่าใช้จ่ายในการควบคุม
และจัดการเลื อกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฏร (ส .ส .)ให้ แก่ส านั กงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้  รับ มอบหมายให้เป็นหน่วยสนับสนุนเพ่ือด าเนินกิจกรรมที่ 2 เรื่องติดตาม
ประเมินผลการเผยแพร่และประชา สัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิ การ ได้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลและติดตามประเมินผลการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย        
และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ด าเนินโครงการติดตามประเมินผลการด าเนินการรณรงค์
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการเก็บข้อมูลและติดตามประเมินผลการด าเนินการรณรงค์เผย แพร่ 
และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี  
และสามารถวิเคราะห์ภาพรวมหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งหมด และสรุปรายงาน        
ตามแบบติดตามประเมินผลการด าเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการติดตามและเก็บข้อมูล
พร้อมติดตามและเก็บข้อมูลเพ่ือสรุปและประเมินผลโครงการ 

ผลการด าเนินงาน  
           1. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีข้อมูลจากการติดตามประเมินผลการด าเนินการรณรงค์
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด
กาญจนบุรี 
           2. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สามารถวิเคราะห์ภาพรวมหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดทั้งหมดและสรุปรายงานผลเป็นรูปเล่ม เพ่ือจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

งบประมาณ   จ านวน  10,000  บาท 
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กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
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รายงานประจ าปี 2562  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

 

โครงการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ความเป็นมา  

ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติโครงการยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 
ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 105,600 บาท (หนึ่งแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) วัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี งบประมาณ 2562       
เพ่ือสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล  
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส           
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของการป้องกันและปราบปราม      
การทุจริตอย่างแท้จริง เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการพัฒนางาน         
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส การยึดถือให้ปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ  และเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต และเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการและลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและเหตุผล              
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562  

การด าเนินงาน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีการด าเนินงานเพ่ือยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 

ดังนี้ 
        1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน              

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี            
เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุม 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  

  2. ประกาศเจตจ านง “ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี บริหารงานด้วยความโปร่งใส ไร้ทุจริต” 
และการประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ กศน.กาญจนบุรี ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง     
จังหวัดกาญจนบุรี ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน         
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2562 
         3. จัดท ามาตรฐานความโปร่งใสของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมบ้านแก้วฟ้ารีสอร์ท อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี   
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         4. ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่าง
ประเทศ และกระบวนการสร้างสังคมสุจริต เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพรินเซลริเวอร์แคว 
ต าบลบ้านเหนือ อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ผลการด าเนินงาน  
          ร้อยละ 95 ของการประชุมองค์คณะบุคคล ทั้ง 4 องค์คณะ เพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี 
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ   จ านวน  105,600  บาท   
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การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 

 

 

 

งบรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณที่ใช้จริง 

จ านวนเงิน คงเหลือ ร้อยละ 
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

งบบุคลากร - - - - 

งบด าเนินงาน 5,360,413.90 4,980,877.13 379,536.77 92.92 

งบลงทุน 2,056,500.00 2,056,500.00 0 100 

งบเงินอุดหนุน 84,900.00 84,900.00 0 100 

งบรายจ่ายอ่ืน 2,920,880.00 2,912,609.00 8,271.00 99.72 

รวม 10,422,693.90 10,034,886.13 387,807.77 96.28 
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานจังหวัดกาญจนบุรี   
งบด าเนินงาน 170,000 88,976 81,024 52.34 

รวม 170,000 88,976 81,024 52.34 
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืน 

งบด าเนินงาน 1,834,437.75 1,715,506.75 118,931 93.52 

รวม 1,834,437.75 1,715,506.75 118,931 93.52 



 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ที ่ 650/2562 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 2562 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
............................................. 

  ด้วย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปี 2562 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นผลมาจากการด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทของพ้ืนที่ 

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์  ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 2562 ดังนี้ 
            1. นายอนันต์ กัลปะ  
       ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                                 หวัหน้าคณะท างาน 
            2. นายโอภาส  ต้นทอง    
       รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี                                                     คณะท างาน 
            3. นายชาลี ส ารองทรัพย์ 
    ผู้อ านวยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล          คณะท างาน 

 4. นางสาววิไลรัตน์ คันธาวัฒน์ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา         คณะท างาน 
 5. นางภิญญดา  รัตพนังสกุล 
 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน         คณะท างาน 

  6. นางพรทิพย์ สันทัด  
                        ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                                           คณะท างาน 
           7. นางสาวปิยนาถ สืบเนียม 
                        ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล         คณะท างาน 
  8. นางสาวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม 
                        ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน                 คณะท างาน 
            9. นางพูลทรัพย์ หินอ่อน 
                        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                                      คณะท างาน 
  10. นางเมตตา  สุกใส 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                                      คณะท างาน 
  11. นางสาวศศิพิมพ์  แพทย์วงษ์ 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                                      คณะท างาน 
  12. นางสาวถวิล  หวังกุ่ม 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                                      คณะท างาน 
  13. นางสาวสัทธา  สืบดา 
         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                                     คณะท างาน 

/13. นางสาวสัทธา...   
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  14. นางพิชญาภัค  อารีรอบ 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                                                             คณะท างาน 
  15. นางวราภรณ์  เนาวราช 
        ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                                                             คณะท างาน 
  16. นางสุธินันท์  พูลสมบัติ 
        นักวิชาการศึกษาช านาญการ คณะท างาน 
  17. นางปานไพลิน  แม้นพรม 
        นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ    คณะท างาน 
  18. นางสาวจงกล  สงวนศักดิ์          
        ลูกจ้างชั่วคราว     คณะท างาน 
  19. นางวันทนีย์ ขาวผ่อง                                        
                           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                   คณะท างานและเลขานุการ  
  20. นางจิตติมา  ธนะรัตน์ 
                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  21. นายสราวุธ  พูลพิพัฒน์ 
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                          คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
           22. นางสาวพรทิพา โพธิ์พานิช 
         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  23. นางอังคณา  วิสุทธากร 
          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  24. นางสาวอิสรียา  หมั่นดี                                           
                          นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                            คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                 

  มีหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ก าหนดรูปแบบในการจัดท ารายงานประจ าปี 
  2. รวบรวม สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และผลการด าเนินโครงการที่
ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
และพัฒนางานในปีต่อไป 
  3. จัดท าเอกสารรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี 

            ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

          สั่ง  ณ  วันที่   30  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
                                                    

(นายอนนัต ์กลัปะ) 

                                              (นายอนันต์  กัลปะ) 
                                        ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
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