
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ไตรมาส 4)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ..............ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี...................................................................................  
2. ชื่อโครงการ ………………Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ………………………………...……………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62      ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63      ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ทีม่ีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบุด้ำน...................................................................................................................)  

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (โปรดระบดุ้ำน......................................................................................) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (โปรดระบุด้ำน..............................................................................................................)  
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (โปรดระบุยุทธศำสตร์.............................................................................................................................. .....) 
4.5 แผนความม่ันคง (โปรดระบุ....................................................... ..................................................................) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)  
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบขุ้อ........................................................................................................)  
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.............................................. ...........................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 จำกผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ได้จัดท ำแนว
ทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ โดยใช้เทคนิคกำรโค้ชแบบ
ร่วมมือ ตำมโครงกำร Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำกำรศึกษำ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ ทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศและกำรพัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุน และ
ด ำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำระดับจังหวัด ก ำกับ ดูแล เร่งรัด นิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
และที่ส ำคัญ คือ มีหน้ำที่ก ำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตำมและประเมินผล กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำน
กำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ 
 
 เพ่ือให้ภำรกิจส ำคัญในกำรก ำกับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
ของหน่วยงำนกำรศึกษำในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประสิทธิผลต่อกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรและ
บริบทของพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงได้จัดท ำโครงกำร “Coaching 
Teams เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ” ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

6.2 เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำที่มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่โดยใช้เทคนิคกำรโค้ชแบบร่วมมือ 

6.3 เพ่ือขยำยผลรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลในกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือยกระดับ ที่
มีควำมสอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ โดยใช้เทคนิคกำรโค้ชแบบร่วมมือ        
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

7.1.1 มีเครือข่ำยบูรณำกำรควำมร่วมมือกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล และกำรสนับสนุนกำรบริหำรกำร
จัดกำรศึกษำ จ ำนวน 1 ทีม  

7.1.2 มีรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ จ ำนวน 1 แนวทำง 

7.1.3 มีกำรขยำยผลกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำทุกสังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ไม่น้อยกว่ำภำคเรียนละ 1 ครั้ง) รวม
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 แห่ง 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

7.2.1 มีเครือข่ำยบูรณำกำรควำมร่วมมือกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล และกำรสนับสนุนกำรบริหำรกำร
จัดกำรศึกษำ ที่สำมำรถเชื่อมโยงกันได้อย่ำงเป็นเอกภำพในทุกระดับ 

7.2.2 มีแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพื้นท่ี
รับผิดชอบ ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 

7.2.3 มี Supervisor Teams ระดับจังหวัดจำกกำรขยำยผลกำรนิเทศที่สำมำรถขับเคลื่อนกำรนิเทศ 
ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ศึกษำนิเทศก์ ผู้แทนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ผู้แทนภำคเอกชน ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ในจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 60 คน 
9. ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่ 1 ตุลำคม 2562 ถึง 30 กันยำยน 2563 
10. สถานที่ด าเนินการ  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำเทคนิคและทักษะทำงจิตวิทยำที่ส่งเสริมกำรโคช้ โดยใช้วิจัยเป็นฐำน
ส ำหรับโรงเรียนแกนน ำและโรงเรียนเครือข่ำยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ (ผูบ้ริหำร ศึกษำนิเทศก์ และอำจำรย์นเิทศ) 
จ ำนวน 30 คน  จ ำนวน 2 วนั 

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมกำรลงพ้ืนที่ปฏิบัติกำรนิเทศติดตำม Coaching ตำมรูปแบบฯ ที่พัฒนำขึ้น กับ
สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย  ครั้งที่ 1   

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร“กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรและกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นเลิศ
ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่”ส ำหรับโรงเรียนเครือข่ำย จ ำนวน 2 วัน  

กิจกรรมที่ 4 คณะกรรมกำรลงพ้ืนที่ปฏิบัติกำรนิเทศติดตำม Coaching ตำมรูปแบบฯ ที่พัฒนำขึ้น กับ
สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 8 โรงเรียน ครั้งที่ 2 (นเิทศออนไลน์และนิเทศเชิงพ้ืนที่) 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนตำม กระบวนกำรนิเทศติดตำมด้วยเทคนิค
กำรโค้ช (Coaching Teams) แบบมีส่วนร่วม โดยกำรน ำผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบActive Learning สู่กำรเขียน
รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน”ส ำหรับโรงเรียนเครือข่ำย จ ำนวน  1 วัน  

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมจัดบูธนิทรรศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะดับภำค จ ำนวน 2 วัน 
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12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำเทคนิคและทักษะทำงจิตวิทยำที่ส่งเสริมกำรโคช้ โดยใช้วิจัยเป็นฐำน

ส ำหรับโรงเรียนแกนน ำและโรงเรียนเครือข่ำยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ (ผูบ้ริหำร ศึกษำนิเทศก์ และอำจำรย์นเิทศ) 
จ ำนวน 30 คน  จ ำนวน 2 วนั ระหว่ำงวันที่ 8 และ 12 มกรำคม 2563 ณ ห้องประชุม 110 มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
กำญจนบุรี ใช้งบประมำณ 27,200 บำท 

กิจกรรมที่ 2 คณะกรรมกำรลงพ้ืนที่ปฏิบัติกำรนิเทศติดตำม Coaching ตำมรูปแบบฯ ที่พัฒนำขึ้น กับ
สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 10 คน ครั้งที่ 1  ระหว่ำงวันที่ 22 มกรำคม 2563 ถึง วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 
2563 ใช้งบประมำณ 17,790 บำท 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร“กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรและกำรเรียนกำรสอนสู่ควำมเป็นเลิศ
ด้ำนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่เหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่”ส ำหรับโรงเรียนเครือข่ำย ( 2 วัน จ ำนวน 48 
คน) วันที ่3-4 สิงหำคม 2563 ณ โรงแรมรำชศุภมิตร อ.เมือง จ.กำญจนบุร ีใช้งบประมำณ 44,200 บำท 

กิจกรรมที่ 4 คณะกรรมกำรลงพ้ืนที่ปฏิบัติกำรนิเทศติดตำม Coaching ตำมรูปแบบฯ ที่พัฒนำขึ้น กับ
สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 8 โรงเรียน ครั้งที่ 2  ระหว่ำงวันที่ 20-30 สิงหำคม 2563 ใช้งบประมำณ 
3,248 บำท (นิเทศออนไลน์และนิเทศเชิงพ้ืนที่) 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนตำม กระบวนกำรนิเทศติดตำมด้วยเทคนิค
กำรโค้ช (Coaching Teams) แบบมีส่วนร่วม โดยกำรน ำผลกำรจัดกำรเรียนรู้แบบActive Learning สู่กำรเขียน
รำยงำนกำรวิจัยในชั้นเรียน”ส ำหรับโรงเรียนเครือข่ำย ระยะเวลำ 1 วัน วันที่ 7 กันยำยน 2563 ณ โรงแรมริเวอร์
แคว อ.เมือง จ.กำญจนบุรี  ใช้งบประมำณ 28,600 บำท 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมจัดบูธนิทรรศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะดับภำค จ ำนวน 2 วัน ระหว่ำงวันที่ 21-22 
กันยำยน 2563 ณ โรงแรม ณ เวลำ จังหวัดรำชบุรี ใชง้บประมำณ 15,128 บำท 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 

1) มีเครือข่ำยบูรณำกำรควำมร่วมมือกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล และกำรสนับสนุนกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ จ ำนวน 1 ทีม ตำมค ำสั่งจังหวัดกำญจนบุรี ที่ 1046/2563 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2563 

2)  มีรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
จ ำนวน 1 แนวทำง 

3) มีกำรขยำยผลกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำทุกสังกัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ไม่น้อยกว่ำภำคเรียนละ 1 ครั้ง) รวม
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 แห่ง 
     13.2 เชิงคุณภำพ 

1) มีเครือข่ำยบูรณำกำรควำมร่วมมือกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล และกำรสนับสนุนกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ ที่สำมำรถเชื่อมโยงกันได้อย่ำงเป็นเอกภำพในทุกระดับ 

2) มีแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 

3) มี Supervisor Teams ระดับจังหวัดจำกกำรขยำยผลกำรนิเทศที่สำมำรถขับเคลื่อนกำรนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีคุณภำพ  ตำมค ำสั่งจังหวัดกำญจนบุรี       
ที่ 1046/2563 ลงวันที่ 13 มีนำคม 2563 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ

ทัง้หมด 
 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

155,000 155,000 ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

42,940 ไม่ได้ค่ำใช้จ่ำย          
ในไตรมำสนี ้

112,060 

แหล่งงบประมาณ  -  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  จ ำนวน 155,000 บำท 
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข   
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค   
 1) ควำมร่วมมือของบุคลำกรในแต่ละส ำนักงำนเขตพ้ืนที่เขตพ้ืนที่มีน้อย 
 2) ประสบปัญหำโรคระบำด Covid 19 ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำรล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
 1) จัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกับหน่วยงำน ประสำนงำนอย่ำงกัลยำณมิตร และอย่ำงต่อเนื่อง 
 2) ใช้กำรนิเทศออนไลน์ผ่ำน โปรแกรม ZOOMS (แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active learning) 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

17.1 กิจกรรมกำรนิเทศออนไลน์ผ่ำน โปรแกรม ZOOMS (แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active learning) 
17.2 กิจกรรมนิเทศ ติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 8 

โรงเรียน 
1) โรงเรียนบ้ำนเกำะแก้ว(กำรไฟฟ้ำอุปถัมภ์) สพป.กำญจนบุรี เขต 1 
2) โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนประตูด่ำน สพป.กำญจนบุรี เขต 1 

                3) โรงเรียนวัดอินทำรำม “โกวิทอินทรำทร” สพป.กำญจนบุรี เขต 1 
                4) โรงเรียนบ้ำนหนองสองห้อง สพป.กำญจนบุรี เขต 1 

5) โรงเรียนวัดท่ำล้อ สพป.กำญจนบุรี เขต 1 
6) โรงเรียนบ้ำนรำงจิก  สพป.กำญจนบุรี เขต 1 
7) โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเรดำร์  สังกัดกองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่13 

                8) โรงเรียนบ้ำนสำมยอด สพป.กำญจนบุรี เขต 4 
17.3 จัดบูธนิทรรศกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภำค 3 

          17.4 สรุปและรำยงำนผลโครงกำร 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
           สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย น ำรูปแบบกำรนิเทศ และเครือข่ำยและแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในจังหวัด ที่สอดคล้องเหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ ไปใช้
วำงแผนส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) ของนักเรียนได้อย่ำงเหมำะสม 
๑9. ผู้รายงาน.......ถวิล  หวังกุ่ม........ต าแหน่ง.......ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ................. 
     โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๖๔๐๐๒  โทรสาร ๐๓๔-๕๖๔๐๐๖ มือถือ 098-2741641 
      E–mail : winny_brp@hotmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  23  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 

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

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .........ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี.........................  
2. ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 ต้องอยู่บนหลักกำรพ้ืนฐำนสองประกำรคือ กำรวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียน และเพ่ือตัดสิน        
ผลกำรเรียน ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส ำเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับกำรพัฒนำและ
ประเมินตำมตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่ำจะเป็นเป้ำหมำยหลัก          
ในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่ำจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถำนศึ กษำ ระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และระดับชำติ  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียน โดยใช้ผลกำรประเมิน
เป็นข้อมูลและสำรสนเทศที่แสดงพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำ และควำมส ำเร็จทำงกำรเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูล    
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำและเรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่งกำรวัดและประเมินผล   
กำรเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับชำติ 

กำรประเมินระดับชำติ เป็นกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนในระดับชำติตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน สถำนศึกษำต้องจัดให้ผู้ เรียนทุกคนที่ เรียนในชั้นประถมศึกษำปีที่  3                  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เข้ำรับกำรประเมิน ผลจำกกำรประเมิน    
ใช้เป็นข้อมูลในกำรเทียบเคียงคุณภำพกำรศึกษำในระดับต่ำง ๆ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพ      
กำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งกำรประเมินระดับชำติ สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ สทศ. 
เป็นหน่วยงำนทดสอบระดับชำติ อยู่ในก ำกับของกระทรวงศึกษำธิกำรจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำฯ เมื่อวันที่    
3 กันยำยน พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำวิจัยพัฒนำ      
และให้บริกำรทำงกำรประเมินผลทำงกำรศึกษำและทดสอบทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องรวมทั้งเป็นศูนย์กลำง    
ควำมร่วมมือด้ำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำในระดับชำติและระดับนำนำชำติ  และได้จัดกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) เป็นกำรทดสอบเพ่ือวัดควำมรู้และควำมคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6      
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ประเมินตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
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 ปีกำรศึกษำ 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ได้รับมอบหมำยจำกสถำบันทดสอบ         
ทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรกำรทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ให้มีหน้ำที่และกำรบริหำรจัดกำรของศูนย์สอบของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และสังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีสถำนศึกษำ 31 แห่ง     
โดยในปีกำรศึกษำ 2561 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำท้ังสองสังกัดมีคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ (วิชำภำษำไทย/วิชำภำษำอังกฤษ/วิชำคณิตศำสตร์/วิชำวิทยำศำสตร์) ระดับชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ร้อยละ 45.08 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ร้อยละ 37.08  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้         
ของผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้น พ้ืนฐำน (O-NET) ซึ่งผลจำกกำรทดสอบจะน ำมำเป็นข้อมูลและสำรสนเทศที่แสดงพัฒนำ 
ควำมก้ำวหน้ำ และควำมส ำเร็จทำงกำรเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมให้ผู้เรียน    
เกิดกำรพัฒนำและเรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ จึงจัดท ำโครงกำรกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ปีกำรศึกษำ 2562 ขึ้น เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยตำมหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และวัตถุประสงค์ของสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)     
ในกำรจัดสอบต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือประเมินคุณภำพผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562  
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551   

6.2 เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนไปใช้ของสถำนศึกษำ
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนและสถำนศึกษำสังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

1) ร้อยละ 50 ของผู้ เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้น ไปทุกกลุ่มสำระ         
กำรเรียนรู้ที่สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ  (องค์กำรมหำชน) ก ำหนด และมีจ ำนวนที่ เพ่ิมขึ้น                
จำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 

2) ร้อยละ 40 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ที่สถำบนัทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนด และมีจ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

3) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำ มีแนวทำงกำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนไปใช้
ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนระดั บชำติ และระดับ
สถำนศึกษำ 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

1) ผู้เรียนได้รับกำรประเมินควำมรู้และควำมคิดตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่สถำบันทดสอบ  
ทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนด และมีจ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 ๒) สถำนศึกษำมีแนวทำงกำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนไปใช้ในกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชำติ และระดับสถำนศึกษำ 
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8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
๘.1 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ

เอกชนและสังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น จังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 2,238 คน  
๘.2 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ

เอกชนและสังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น จ ำนวน 613 คน  
9. ระยะเวลาด าเนินการ ……ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563………. 
10. สถานที่ด าเนินการ สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนและสังกัดกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น  จังหวัดกำญจนบุรี 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

11.1 กำรประชุมคณะท ำงำนระดับศูนย์สอบ 
11.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 
11.1.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ 

 11.2 กำรประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ   
11.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
11.2.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
11.2.3 กรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ในวันสอบ 

 11.3 ก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 11.4 กำรติดตำมกำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนไปใช้ของสถำนศึกษำ 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

12.1 กิจกรรมกำรประชุมคณะท ำงำนระดับศูนย์สอบ ในวันที่  18 ธันวำคม 2562 
12.2 กิจกรรมกำรประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ ในเดือนมกรำคม 2563 
12.3 กิจกรรมกำรก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
12.4 ติดตำมกำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนไปใช้ของสถำนศึกษำ  โดยจัด

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) รวมทั้งจัดท ำแนว
ทำงกำรพัฒนำผู้เรียนตำมผลกำรทดสอบของแต่ละสถำนศึกษำ เมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2563  
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13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
 13.1.1 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำ 
จ ำนวนนักเรียน (คน) 

ปีกำรศึกษำ 2561 
ร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2562 
ร้อยละ 

ทั้งหมด 50% ขึ้นไป ทั้งหมด 50% ขึ้นไป 

ภำษำไทย 2,167 1,641 75.73 2,188 1,196 54.66 

ภำษำอังกฤษ 2,167 899 41.49 2,188 565 25.82 

คณิตศำสตร์ 1,946 693 35.61 2,187 441 20.16 

วิทยำศำสตร์ 2,167 619 28.56 2,188 428 19.56 

        13.1.2 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

รำยวิชำ 
จ ำนวนนักเรียน 

ปีกำรศึกษำ 2561 
ร้อยละ 

ปีกำรศึกษำ 2562 
ร้อยละ 

ทั้งหมด 50% ขึ้นไป ทั้งหมด 50% ขึ้นไป 

ภำษำไทย 589 355 60.27 606 368 60.73 

ภำษำอังกฤษ 588 20 3.40 606 39 6.44 

คณิตศำสตร์ 589 50 8.49 606 25 4.13 

วิทยำศำสตร์ 588 51 8.67 606 4 0.66 
 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
 13.2.1 ผู้ เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ร้อยละ ๙๗.๗๗ ได้รับกำรประเมินควำมรู้และควำมคิดตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไปไม่ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนด และมีจ ำนวน   
ทีล่ดลงจำกปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ  

13.2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ร้อยละ 98.86 ได้รับกำรประเมินควำมรู้และควำมคิดตำม
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 และมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไปไม่ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ก ำหนด และมีจ ำนวน   
ที่ลดลงจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

13.2.3 สถำนศึกษำ 31 แห่ง มีแนวทำงกำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนไปใช้ใน
กำรปรับปรุงคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชำติ และระดับสถำนศึกษำ 
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

296,620 296,620 ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

273,510 ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

23,110 

แหล่งงบประมาณ  สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
 
 
 
 
 
 

  

  

  



~ 7 ~ 

 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 - สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร
หยุดชะงัก 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
 - จัดประชุมทำงช่องทำงออนไลน์ และจัดท ำแบบติดตำมกำรน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำนไปใช้ของสถำนศึกษำ 
 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน ของสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนและสังกัดกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  จังหวัดกำญจนบุรี 
ภำยในเดือนมกรำคม พ.ศ.2564 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

มีข้อมูลผลกำรประเมินน ำไปใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และปรับปรุงคุณภำพกำร
เรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 
๑9. ผู้รายงาน.......นำงวรำภรณ์  เนำวรำช...........ต าแหน่ง.............ศึกษำนิเทศก.์................. 
     โทรศัพท์....034-564002.......โทรสาร...034-564007......E–mail : svwaraporn2554@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  23  เดือน  กันยำยน   พ.ศ. 2563 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .........ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี.........................  
2. ชื่อโครงการ ……………TFE (Teams For Education)…………………………………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

สภำวกำรณ์กำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำรอิสระเพ่ือกำรปฏิรูป
กำรศึกษำ พบว่ำ ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ ผลกำรพัฒนำยังไม่เป็นที่น่ำพอใจ จำกผลกำรประเมินในระดับชำติ พบว่ำ
คะแนนเฉลี่ยกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2561 ของนักเรียนทั่วประเทศ
อยู่ในระดับต่ ำมำก ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี ทุกสังกัด         
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ ร้อยละ 41.16  อีกทั้งด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรเรียนรู้ 
ส่วนใหญ่เน้นเนื้อหำสำระและควำมจ ำมำกกว่ำกำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะ ส่งผลให้ผู้เรียนขำดกำรพัฒนำทักษะ
กระบวนกำรคิด ทั้ งกำรคิดวิเครำะห์และคิดสร้ำงสรรค์ อีกทั้งยังขำดทักษะกำรแก้ปัญหำ กำรตั้งค ำถำม           
และแสวงหำควำมรู้ รวมทั้งขำดกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ ซึ่งเป็นทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับโลก
ศตวรรษที่ 21 ที่มีข้อมูลให้สำมำรถเข้ำถึงได้จ ำนวนมำก หลำกหลำยช่องทำง จ ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถ           
ในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ เพ่ือเลือกใช้ประโยชน์ และถ่ำยทอดอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม  สอดคล้องกับโปรแกรม
ประเมินสมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) 
ซึ่งริเริ่มโดยองค์กำรเพ่ือควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ (Organisation for Economic Co-operation 
and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภำพของระบบกำรศึกษำในกำรเตรียม         
ควำมพร้อมให้เยำวชนมีศักยภำพหรือมีควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตในโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
ส ำหรับกำรประเมินของ PISA เน้นกำรประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับกำรใช้ควำมรู้และทักษะในชีวิตจริง
มำกกว่ำกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรในโรงเรียน หรือเรียกว่ำ “ควำมฉลำดรู้” (Literacy) ได้แก่ ควำมฉลำดรู้          
ด้ำนกำรอ่ำน (Reading Literacy) ควำมฉลำดรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และควำมฉลำดรู้
ด้ำนวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) กำรประเมินนักเรียนจะวัดทั้ง 3 ด้ำน ไปพร้อมกัน ซึ่งควำมฉลำดรู้        
ทั้งสำมด้ำนเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นสิ่งที่ประชำกรจ ำ เป็นต้องมีเพ่ือกำรพัฒนำ         
และกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
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 ผลกำรประเมิน PISA 2018 ของประเทศไทย นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยในด้ำนกำรอ่ำน 393 คะแนน 
(ค่ำเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) คณิตศำสตร์ 419 คะแนน (ค่ำเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และวิทยำศำสตร์ 
426 คะแนน (ค่ำเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) ซึ่งคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย OECD ทุกด้ำน เมื่อวิเครำะห์
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของคะแนนตั้งแต่กำรประเมินรอบแรกจนถึงปัจจุบัน พบว่ำ ผลกำรประเมิน               
ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ของไทยไม่เปลี่ยนแปลง แต่ผลกำรประเมินด้ำนกำรอ่ ำนมีแนวโน้มลดลง        
อย่ำงต่อเนื่อง มีข้อสังเกตจำกกำรประเมิน PISA 2018 ในด้ำนกำรอ่ำน แนวโน้มคะแนนกำรอ่ำนของไทยลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง และควำมฉลำดรู้ด้ำนกำรอ่ำนมีควำมสัมพันธ์กับควำมฉลำดรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์      
ซึ่งระบบกำรศึกษำไทยจึงต้องยกระดับควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนอย่ำงเร่งด่วน และควรส่งเสริม      
กำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ำไปในกำรเรียนกำรสอนเพ่ือสร้ำงควำมคุ้นเคยและยกระดับควำมสำมำรถ       
ด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนในยุคดิจิตัลต่อไป 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด         
ทั้งกำรคิดวิเครำะห์และคิดสร้ำงสรรค์ ทักษะกำรแก้ปัญหำ กำรตั้งค ำถำม และแสวงหำควำมรู้ และทักษะ         
กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ ซึ่งเป็นทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับโลกศตวรรษที่ 21 อีกทั้งกำรประเมินของ PISA ที่เป็น
กำรประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับกำรใช้ควำมรู้และทักษะในชีวิตจริงมำกกว่ำกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร     
ในโรงเรียน หรือเรียกว่ำ “ควำมฉลำดรู้” (Literacy) ทั้งสำมด้ำน อีกทั้งยังเป็นกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ       
ให้สูงขึ้น จึงได้จัดท ำโครงกำร TFE (Teams For Education) ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือเป็นศูนย์กลำงข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ และพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด 
          6.2 เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำนักเรียน
ของสถำนศึกษำท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน แต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อย
ละ 50 เพ่ิมข้ึน  
           6.3 เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียน
ของสถำนศึกษำท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน แต่ละวิชำต่ ำ
กว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึน  

6.4 เพ่ือให้สถำนศึกษำมีรูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ส่งผลให้มีร้อยละของนักเรียนที่คะแนน
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมขึ้น 

6.5 เพ่ือให้สถำนศึกษำมีรูปแบบในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ส่งผลให้มีร้อยละของผู้เรียนที่คะแนน
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนกำรศึกษำนอกระบบโรงเรียนแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 



~ 4 ~ 

 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เป็นศูนย์กลำงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ ระดับจังหวัดเพ่ือส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงคุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2) ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำเกิดกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active 
learning และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติ แต่ละวิชำต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพ่ิมขึ้น 

3) ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน จังหวัดกำญจนบุรี 

4) ร้อยละ 50 ของสถำนศึกษำมีร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ     
แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์เพ่ิมข้ึน 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

  ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพื้นที่จังหวัดกำญจนบุรี 
9. ระยะเวลาด าเนินการ ……ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563………. 
10. สถานที่ด าเนินการ ........พ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี…….  
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

11.1 กำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนโครงกำร TFE ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ในระดับจังหวัด 
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ 
2) ประชุมโรงเรียนเป้ำหมำยปีแรก 
3) ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

 11.2 กำรวิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
  - ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนนิเทศฯ 
 11.3 สร้ำงกำรรับรู้ในกำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับจังหวัด และ
สนับสนุนงบประมำณให้สถำนศึกษำน ำร่อง 
  1) ประชุมชี้แจงรูปแบบที่จะน ำไปใช้กับสถำนศึกษำน ำร่อง และสถำนศึกษำเครือข่ำย 
  2) ประชุมปฏิบัติกำรให้กับสถำนศึกษำน ำร่อง และสถำนศึกษำเครือข่ำย 
  3) สนับสนุนงบประมำณให้กับสถำนศึกษำน ำร่อง และสถำนศึกษำเครือข่ำย 
 11.4 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในพ้ืนที่ 
 11.5 กำรจัดงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
พ้ืนที ่
 11.6 จัดท ำเอกสำรรำยงำนเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
  - ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนฯ 
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12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

12.1 กิจกรรมกำรประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนโครงกำร TFE ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ในระดับ
จังหวัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ค ำสั่งจังหวัดกำญจนบุรี ที่ 1188/2563  ลงวันที่ 20 มีนำคม 2563 และ
ก ำหนดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ (เฉพำะหัวหน้ำหน่วยงำน) ในวันที่  8 เมษำยน 2563 

มติที่ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2563 ในส่วนของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
ผู้เข้ำร่วมประชุมจำกหน่วยงำนต้นสังกัด น ำเสนอสถำนศึกษำเครือข่ำยจำกทุกสังกัดๆ ละ 1 แห่ง ดังนี้  
 สังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1  

1. โรงเรียนบ้ำนหนองอีเห็น 
2. โรงเรียนวัดยำงเกำะ 
3. โรงเรียนวัดชุกพ้ี 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  

1. โรงเรียนบ้ำนนำใหม่ 
2. โรงเรียนบ้ำนอ่ำงหิน 
3. โรงเรียนวัดนำพระยำ 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3  

1. โรงเรียนบ้ำนท่ำตำเสือ 
2. โรงเรียนบ้ำนไร่ป้ำ 
3. โรงเรียนบ้ำนประจ ำไม้ 
4. โรงเรียนวัดป่ำถ้ ำภูเตย 

 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4  
โรงเรียนวัดหนองไม้เอ้ือย 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  

1. โรงเรียนหนองปรือพิทยำคม 
2. โรงเรียนห้วยกระเจำพิทยำคม 
3. โรงเรียนท่ำเรือพิทยำคม 

 
ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 45 
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
โรงเรียนบ้ำนอุ่นรัก 

 
สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน) 
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนสหธนำคำรกรุงเทพ 

 
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี  
โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี 2 (บ้ำนหนองอ ำเภอจีน) 

 
ส ำนักงำนเทศบำลเมืองกำญจนบุรี  
โรงเรียนเทศบำล 5 (กระดำษไทยอนุเครำะห์) 

 
ส ำนักงำนเทศบำลเมืองท่ำเรือพระแท่น  
โรงเรียนเทศบำล 1  ท่ำเรือพระแท่น 

 
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลทองผำภูมิ  
โรงเรียนเทศบำลทองผำภูมิ 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ  
โรงเรียนวัดพุน้ ำร้อนรัตนคีรี (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ 1) 
 
สังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงครำม 
   
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี 

1. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย 
2. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอห้วยกระเจำ 
3. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอไทรโยค 
4. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอทองผำภูมิ 
5. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอท่ำม่วง 
6. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอหนองปรือ  
7. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองกำญจนบุรี 
8. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอบ่อพลอย 

9. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอสังขละบุรี 
10. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอเลำขวัญ 
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11. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอท่ำมะกำ 

12. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอพนมทวน 

13. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอศรีสวัสดิ์     

 
12.2 กิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ในกำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับจังหวัด 

และสนับสนุนงบประมำณให้สถำนศึกษำน ำร่อง 
  1) ประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงกำรรับรู้ในกำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ระดับจังหวัดให้กับสถำนศึกษำน ำร่อง และสถำนศึกษำเครือข่ำย เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2563 

 2) สนับสนุนงบประมำณให้กับสถำนศึกษำน ำร่อง และสถำนศึกษำเครือข่ำย มีรำยละเอียดดังนี้ 
  2.1 สถำนศึกษำน ำร่อง 9 แห่งๆ ละ 8,000 บำท รวมเป็นเงิน 72,000 บำท ได้แก่  

โรงเรียนบ้ำนหนองอีเห็น โรงเรียนวัดยำงเกำะ  โรงเรียนบ้ำนนำใหม่ โรงเรียนบ้ำนอ่ำงหิน โรงเรียนบ้ำนท่ำตำเสือ 
โรงเรียนบ้ำนไร่ป้ำ โรงเรียนบ้ำนประจ ำไม้ โรงเรียนวัดหนองไม้เอ้ือย โรงเรียนหนองปรือพิทยำคม 
   2.2 สถำนศึกษำเครือข่ำย 19 แห่งๆละ 5,000 บำท รวมเป็นเงิน 95,000 บำท 
ได้แก่ โรงเรียนวัดชุกพ้ี โรงเรียนวัดนำพระยำ โรงเรียนวัดป่ำถ้ ำภูเตย  โรงเรียนห้วยกระเจำพิทยำคม โรงเรียน
เทศบำลทองผำภูมิ โรงเรียนเทศบำล 1 สังกัดเทศบำลเมืองท่ำเรือพระแท่น โรงเรียนบ้ำนอุ่นรัก โรงเรียนรำชประชำ
นุเครำะห์ 45 โรงเรียนเทศบำล 5 (กระดำษไทยอนุเครำะห์) โรงเรียนพระปริยัติวัดไชยชุมพลชนะสงครำม 
โรงเรียนวัดพุน้ ำร้อนรัตนคีรี (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเก่ำ 1) และสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 8 แห่ง 
 12.3 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในพ้ืนที่ ใช้รูปแบบกำรนิเทศแบบผสมผสำน 
เช่น นิเทศทำงไกล และกัลยำณมิตรนิเทศ  โดยสถำนศึกษำต้องรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง
ของสถำนศึกษำผ่ำน Facebook Group : TFEKpeo ทุกระยะ 
 12.4 กำรจัดงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในพ้ืนที่ จัด
ร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 โดยได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรให้มำ ซึ่งสถำนศึกษำที่จัดนิทรรศกำร คือ สถำนศึกษำเครือข่ำย จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติวัด
ไชยชุมพลชนะสงครำม และโรงเรียนเทศบำลทองผำภูมิ  เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยำยน 2563  
 12 .5  จัดท ำเอกสำรรำยงำนเผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร TFE (Teams For Education) 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
 จ ำนวนสถำนศึกษำน ำร่อง และสถำนศึกษำเครือข่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ.2563  จ ำนวน 33 แห่ง 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
 1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เป็นศูนย์กลำงข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ ระดับจังหวัดเพ่ือส่งเสริม
กำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรสร้ำงคุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2) หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำเกิดกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active learning และ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ แต่ละวิชำ
ต่ ำกว่ำเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 เพิ่มข้ึน 
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3) หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ มีแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
จังหวัดกำญจนบุรี 

4) สถำนศึกษำมีร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์
เพ่ิมข้ึน (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 

ประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงกำรรับรู้ในกำรพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับจังหวัดให้กับ
สถำนศึกษำน ำร่อง และสถำนศกึษำเครือข่ำย 

 
 
 
 
 
 

สนับสนนุงบประมำณให้กับสถำนศึกษำน ำร่อง และสถำนศึกษำเครือข่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของสถำนศึกษำผ่ำน Facebook Group : TFEKpeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนรู้ในพ้ืนที่ 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

327,750 327,750 ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

1,494 3,994 322,262 

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 - สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19)  
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
 - จัดให้มีกำรประชุมให้มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมน้อยที่สุด และน้อยครั้งที่สุด และปฏิบัติตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 จัดท ำแผนนิเทศ และนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำน ของสถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย ทั้ง 33 แห่ง 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

18.1 ผู้เรียน และประชำชนในจังหวัดกำญจนบุรี เห็นควำมส ำคัญของกำรอ่ำน และรักกำรอ่ำนเพ่ิมข้ึน 
18.2 ผู้เรียนในจังหวัดกำญจนบุรี เกิดและมีทักษะกระบวนกำรคิด ทั้งกำรคิดวิเครำะห์และคิดสร้ำงสรรค์ 

ทักษะกำรแก้ปัญหำ กำรตั้งค ำถำม และแสวงหำควำมรู้ และทักษะกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศเพ่ิมข้ึน 
๑9. ผู้รายงาน.......นำงวรำภรณ์  เนำวรำช...........ต าแหน่ง.............ศึกษำนิเทศก.์................. 
     โทรศัพท์....034-564002.......โทรสาร...034-564007......E–mail : svwaraporn2554@gmail.com 

20. วันที่รายงาน ณ วันที่  23  เดือน  กันยำยน   พ.ศ. 2563  
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .........ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี.........................  
2. ชื่อโครงการ ……………ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดกาญจนบุรี……………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
          ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 มำตรำ 54 รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็ก 
ทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บ    
ค่ำ ใช้จ่ำย รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ ง เพ่ือพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ วินัย สังคมและสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรด้วย 
  ในปีงบประมำณ 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ได้ด ำเนินกำรโครงกำรขับเคลื่อน         
กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดกำญจนบุรี มีกิจกรรมที่ด ำเนินกำร 5 เรื่อง ได้แก่ กำรจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจั งหวัด  ปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย เชิ งบู รณำกำร              
จังหวัดกำญจนบุรี  (พ.ศ.2561 – 2564) ขยำยผล/ต่อยอดผลงำนวิจัย นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี           
(Best Practice) เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและนิเทศ ก ำกับ ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรส่งเสริม ดูแลและพัฒนำเด็กปฐมวัยใน
ส่วนของจังหวัดกำญจนบุรีเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับข้อก ำหนดของกฎหมำย 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงเห็นสมควรจัดท ำ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ในจังหวัดกำญจนบุรี โดยอำศัยกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัดกำญจนบุรีที่ด ำเนินงำน
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี 
เขต 1,2,3 และ 4 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น       
จังหวัดกำญจนบุรี องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์    
จังหวัดกำญจนบุรี บ้ำนพักเด็กและครอบครัว ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำญจนบุรี กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวน
ชำยแดนที่ 13  และ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
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6. วัตถุประสงค์ 
6.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับจังหวัดให้มีคุณภำพ เป็นไปตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยที่ก ำหนดไว้ 
           6.2 เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกัน ในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยไปสู่กำรปฏิบัติระหว่ำงหน่วยงำน           
ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกำญจนบุรี และส่วนกลำงให้เป็นในทิศทำงเดียวกัน 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

1) จังหวัดกำญจนบุรีมีแผนพัฒนำเด็กปฐมวัยเชิงบูรณำกำร จังหวัดกำญจนบุรี (พ.ศ.2563 – 2565) 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัยร่วมกัน 

2) จังหวัดกำญจนบุรีมีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยตำมมำตรฐำนชำติ 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

  สถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย ได้รับกำรนิเทศ ติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำให้สำมำรถ
จัดกำรศึกษำ หรือจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัยได้อย่ำงมีคุณภำพ ต่อเนื่อง 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  เด็กปฐมวัยในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
9. ระยะเวลาด าเนินการ ……มกรำคม 2563 – กันยำยน 2563………. 
10. สถานที่ด าเนินการ .........พ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี…….  
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

11.1 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 
1) ประชุมวำงแผน ตรวจสอบข้อมูล และปรับปรุงโครงสร้ำงของข้อมูล 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติกำร จัดท ำข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด 

        3) เผยแพร่ข้อมูลเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดทำงเว็บไซด์ 
   11.2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยเชิงบูรณาการ จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ.2561 – 
2564) 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงแผนพัฒนำเด็กปฐมวัยเชิงบูรณำกำร จังหวัดกำญจนบุรี       
(พ.ศ.2563 – 2565) 
  2) ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรปรับปรุงแผนพัฒนำเด็กปฐมวัยเชิงบู รณำกำร          
จังหวัดกำญจนบุรี (พ.ศ.2563 – 2565) เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำและแผนปฏิบัติกำร 
  3) จัดพิมพ์แผนพัฒนำเด็กปฐมวัยเชิงบูรณำกำร (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติกำรพัฒนำ      
เด็กปฐมวัยเชิงบูรณำกำร จังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปี 
 11.3 นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ 
  1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรและประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  2) จัดท ำเครื่องมือนิเทศฯ และปฎิทินกำรนิเทศ 
  3) ด ำเนินกำรนิเทศตำมแผนฯ 
  4) สรุปและรำยงำนผลกำรนิเทศ 
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 11.4 ประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ อุปสรรคและแนวทำงแก้ปัญหำของกำรด ำเนินงำน
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในจังหวัดกำญจนบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และ
แผนพัฒนำเด็กปฐมวัยเชิงบูรณำกำร จังหวัดกำญจนบุรี 
        1) ติดตำมปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินกำร 
        2) แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ดีจำกกำรปฏิบัติงำน 
        3) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ และแผนพัฒนำฯ 
        4) จัดพิมพ์สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้ระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยตำมมำตรฐำนชำติ”   
เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์แคว อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
      1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยเชิงบูรณำกำรจังหวัด
กำญจนบุรี ณ เรืองกำญจนิกำ สพป.กำญจนบุรี เขต 1 
      2. ประชุมปฏิบัตินิเทศครูปฐมวัย เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2563 ณ โรงแรมรำชศุภมิตร อ ำเภอเมือง
กำญจนบรุี จังหวัดกำญจนบุรี 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
      ไดป้รับโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์ จ ำนวน 3 โครงกำร 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,650 100394 ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

30,041 1,710 68643 

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
   
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
   

17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 - 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
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๑9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ.....นำงพิชญำภัค อำรีรอบ .....ต าแหน่ง.............ศึกษำนิเทศก์.................. 
     โทรศัพท์.... 061 6690 296.......โทรสาร...034-564007......E–mail : somkaewkan13@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่    -    เดือน      -       พ.ศ. 2563 
 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
2. ชื่อโครงการ   ตรวจติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์         
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนพลังของสังคม) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 

5. หลักการและเหตุผล (พอสังเขป) 
            ด้วยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 มำตรำ 20 ก ำหนดให้มี      
กำรตรวจรำชกำร ติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบกับค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ก ำหนดให้มีกำรก ำกับ เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 
และสอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรตรวจ
รำชกำร กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.2560 โดยส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมี
บทบำทหน้ำที่เป็นทั้งผู้สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ผู้รับกำรตรวจ และปฏิบัติงำนติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำระดับจังหวัด 

 กระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีนโยบำยในกำรพัฒนำขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ ด้ำนต่ำงๆ ในแต่ละปี เพ่ือให้
สถำนศึกษำได้พัฒนำคุณภำพ นักเรียน นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต น ำไปสู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ   
ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและเป็นไปตำมนโยบำย ในด้ำนต่ำง  ๆ อำทิ เช่น กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ      
กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ กำรสร้ำงควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำในระดับภูมิภำค  
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 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี โดยกลุ่มงำนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร มีหน้ำที่ ในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
และสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรในกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม ประเมินผลตำมนโยบำย  ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในระดับจังหวัด จึงได้จัดท ำโครงกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรกำร 

6.2 เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรกำร 

6.3 เพ่ือตรวจ ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรกำรของหน่วยงำนทำง 
กำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 
 6.4 เพ่ือรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของกระทรวง 
ศึกษำธิกำรของหน่วยงำนในจังหวัดกำญจนบุรี 
 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
7.1 เชิงปริมาณ  
      1) แผนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 1 เล่ม 
      2) มีกำรนิเทศติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ในหน่วยงำนจัดกำรศึกษำ 

ระดับจังหวัด ภำคเรียนละ 1 ครั้ง  
             3) รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 1 เล่ม 

7.2 เชิงคุณภาพ  
1)  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดรับกำรตรวจติดตำม 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำร 
       2) แผนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร มีควำมสอดคล้องกับกำรตรวจรำชกำรทุก

ระดับ 
                 3) ข้อมูลรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำมีควำมครอบคลุมทุกสังกัด 
ได้แก่ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ สังกัด
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  หน่วยงำนจัดกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 
9. ระยะเวลาด าเนินการ    ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563  
10. สถานที่ด าเนินการ      พ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
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11. กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กิจกรรม/โครงการ วัน/เวลา/สถานที่ ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท ำแผนตรวจรำชกำรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
จ ำนวน 1 ครั้ง 16 คน 
- วำงแผนกำรขับเคลื่อนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
- จัดท ำแผนตรวจรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี 

 กุมภำพันธ์ - เมษำยน 2563 
ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิำร  
กำรตรวจ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน และ
สถำนศึกษำตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
- สร้ำงควำมตระหนัก และควำมเข้ำใจกับหน่วยงำน 
สถำนศึกษำ 

สิงหำคม 2563  
ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
หรือโรงแรมในจังหวัดกำญจนบรุี 

กิจกรรมที่ 3 กำรตรวจติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำ ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรกำร หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
ในจังหวัดกำญจนบุร ี

รอบที่ 1 เดือนมกรำคม 2563 
รอบที่ 2 เดือนสิงหำคม 2563 
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวดักำญจนบุรี 

กิจกรรมที่ 4 กำรนิเทศ ตรวจรำชกำร 
และกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

เดือนมกรำคม 2563  
ติดตำมโรงเรียนที่มีผลกำรสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
สูง และต่ ำ 
สิงหำคม 2563 
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร 

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัตกิำรสะท้อนข้อมูล (After 
Action Review : AAR) และสรปุผลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

สิงหำคม 2563 
ห้องประชุมส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
หรือโรงแรมในจังหวัดกำญจนบรุี 
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12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 12.1 ด ำเนินกำรนิเทศ ตรวจรำชกำร และกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรติดตำมโรงเรียน 
ที่มีผลกำรสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำนสูง และต่ ำ เมื่อวันที่ 13 - 14 มกรำคม 2563  

12.2 ตรวจติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรกำร หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี โดยคณะผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
เมื่อวันที่ 21 มกรำคม 2563 ณ โรงเรียนวัดทุ่งลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวิทยำ” อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 และโรงเรียนบ้ำนหนองกระทุ่ม อ ำเภอบ่อพลอย 
และโรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ล้อม อ ำเภอเลำขวัญ จังหวัดกำญจนบุรี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 4 
 12.3 กำรประชุมกำรตรวจรำชกำรกรณีพิเศษ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ติดตำมนโยบำย 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)  
ระหว่ำงวันที่ 9-10 มิถุนำยน 2563  

วันที่ 9 มิถุนำยน 2563 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลำดหญ้ำ โรงเรียนอนุบำลกำญจนบุรี  
โรงเรียนท่ำม่วงรำษฎร์บ ำรุง และโรงเรียนเขำดินวิทยำคำร  

วันที่ 10 มิถุนำยน 2563 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 45 กศน.พนมทวน  
โรงเรียนยู่เฉียวเซี๊ยะเสี้ยว และโรงเรียนดรุณำกำญจนบุรี 
  วันที่ 8 กรกฎำคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ 
  วันที่ 21 กรกฎำคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบำลวัดไชยชุมพลชนะสงครำม  
และโรงเรียนวีรศิลป์  
  วันที่ 8 กรกฎำคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบำลวัดลูกแกประชำชนูทิศ 
 12.4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสะท้อนข้อมูล (After Action Review : AAR) และสรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จัดท ำรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
13.1 แผนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร มีควำมสอดคล้องกับกำรตรวจรำชกำร 

ทุกระดับ 
 13.2 รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร 
จังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
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15. งบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 4 

80,000 66,724 ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

15,744 23,424 27,556 

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
      ระยะเวลำที่มอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดด ำเนินกำรเก็บข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมนโยบำย มีช่วงเวลำที่จ ำกัดเร่งรัด 
     16.2 แนวทำงแก้ไข           
  มีกำรประสำนร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรติดตำม 
ระดับเขตพ้ืนที่แบบบูรณำกำร โดยให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมกำรติดตำมนโยบำยหน่วยงำนต้นสังกัด 

17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติทุกภำคส่วน โดยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรในระดับจังหวัด 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
18.1 สถำนศึกษำน ำนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ 
18.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีเอกสำร เครื่องมือ ข้อมูลสำรสนเทศแนวทำงกำรขับเคลื่อน

พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
18.3 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีรำยงำนผลกำรตรวจ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม

นโยบำยและยุทธศำสตร์               
19. ผู้รายงาน   นำยนิวัตน์ โชติสวัสดิ์   ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

นำงสำวสัทธำ สืบดำ  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
นำยชัยวัตร ทองบ่อ     ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 

      โทรศัพท์ 08 7041 5933   โทรสาร 034-564007  E-mail : Suebda27@hotmail.co.th 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  23  เดือน  กันยำยน   พ.ศ. 2563 
 

……………………………………………. 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ......ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี........  
2. ชื่อโครงการ    ส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีโดยองค์คณะบุคคล 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ    ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร               สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
 
 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
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    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

   ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ 19/2560  ลงวันที่ 3 เมษำยน 2560 เรื่อง    
กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ก ำหนดให้ในแต่ละจังหวัดมีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
(กศจ.) และส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนดในระดับจังหวัด โดยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรับผิดชอบงำนธุรกำรของ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) คณะอนุกรรมกำรบริกำร
รำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนรวมทั้ง
ปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่ กศจ.มอบหมำย 
    เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
และกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศ จ.) เป็นไปด้วย            
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงจัดท ำโครงกำรส่งเสริม สนับสนุน   
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีโดยองค์คณะบุคคลขึ้น 

 
6. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสนับสนุนให้องค์คณะบุคคลทั้ง 4 องค์คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 
คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) คณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ คณะอนุกรรมกำร
บริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะท ำงำนร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดท ำรำยละเอียดและน ำเสนอ        
กำรบรรจุและแต่งตั้งและย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ทุกต ำแหน่ง  ปฏิบัติงำนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.เพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเข้มแข็งงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง    
กำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 
 
 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
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     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
                1.จัดประชุมคณะท ำงำนร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดท ำรำยละเอียดและน ำเสนอกำรบรรจุและ
แต่งตั้งและย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ทุกต ำแหน่ง  และจัดประชุมคณะอนุกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (กศจ.กจ.) จ ำนวน 11 คน 12 ครั้ง/ปี   

      2.จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ เพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด จ ำนวน 11 คน  9 ครั้ง/ปี 
                3.จัดประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำร
บริกำรและกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี  จ ำนวน 11 คน  6 ครั้ง/ป ี
                4.ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.กจ.) จ ำนวน 17 คน 12 ครั้ง/ปี  
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
                                 . 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   สถำนศึกษำท่ีจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในพื้นที่จังหวัดกำญจนบุรี 
9. ระยะเวลาด าเนินการ ………เดือนตุลำคม 2562 – กันยำยน2563…..……………………………………………………. 
10. สถานที่ด าเนินการ............ศำลำกลำงจังหวัดกำญจนบุรี /ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 1  
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

1. กำรประชุมคณะท ำงำนร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดท ำรำยละเอียดและน ำเสนอกำรบรรจุและ
แต่งตั้งและย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ทุกต ำแหน่ง 

2 กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
3. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำร บริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
4. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
5 ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (กศจ.กจ.) 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
              ร้อยละ 95 ของกำรประชุมองค์คณะบุคคล ทั้ง 4 องค์คณะ เพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำใน
จังหวัดกำญจนบุรี บรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 

1. กำรประชุมคณะท ำงำนร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดท ำรำยละเอียดและน ำเสนอกำรบรรจุและ
แต่งตั้งและย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ทุกต ำแหน่ง จ ำนวน 10 ครั้ง 

2 กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  จ ำนวน 10 ครั้ง 
3. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำร บริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์  จ ำนวน 4 ครั้ง 
4. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  จ ำนวน 4 ครั้ง 
5 ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (กศจ.กจ.) จ ำนวน 10 ครั้ง 

 
 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
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          กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมนโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร สู่กำรปฏิบัติในระดับ
จังหวัด โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ   
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

600,000 591,963 ใช้งบประมำณเดมิ 196,657 196,060 199,246 
แหล่งงบประมาณ .....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร....... 
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
             - 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 

- 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

1. กำรประชุมคณะท ำงำนร่วมกันตรวจสอบข้อมูลและจัดท ำรำยละเอียดและน ำเสนอกำรบรรจุและ
แต่งตั้งและย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ทุกต ำแหน่ง ครั้งที่ 11 - 12 

2. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล  ครั้งที่ 11-12 
3. ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี (กศจ.กจ.) ครั้งที่ 11-12 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีโดยควำมโปร่งใส และเป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
19. ผู้รายงาน น.ส.ปิยนำถ  สืบเนียม   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
      หน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี       โทรศัพท์ 034-564001 
       โทรสาร 034-564006     E-mail: poopiyanard@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่   3   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ. 2563 

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

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .........ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี.........................  
2. ชื่อโครงการ ........ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ........ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 กำรปฏิรูปกำรศึกษำในปัจจุบัน ได้ก ำหนดไว้ในแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีเป้ำหมำยที่ส ำคัญ ได้แก่ ผู้เรียนมีทักษะและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
โดยที่กำรพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 มุ่งเน้นพัฒนำ ผู้เรียนให้มี
คุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ในแต่ละระดับชั้น อันส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส ำคัญ 5 ประกำร ได้แก่ 
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมสำมำรถในกำรคิด ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะ
ชีวิต และควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ถือว่ำมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยหลักของคณะรัฐมนตรี จำกกำรแถลง
นโยบำยของคณะรัฐมนตรี โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
กรกฎำคม 2562 นโยบำยหลักด้ำนที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
โดยกำรปรับรูปแบบกำรเรียนรู้และกำรสอนเพ่ือพัฒนำทักษะและอำชีพของคนทุกช่วงวัยส ำหรับศตวรรษที่ 21   
ซึ่งเป็นไปตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ประเด็นกำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนอง  
กำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยกำรปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมิน
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ซึ่ งมุ่ งเน้นกำรประเมินเพ่ือพัฒ นำ (Assessment for 
improvement) 

กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
2551 ต้องอยู่บนหลักกำรพ้ืนฐำนสองประกำรคือ กำรวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนำผู้เรียน และเพ่ือตัดสินผล   
กำรเรียน ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลส ำเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับกำรพัฒนำและ
ประเมินตำมตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่ำจะเป็นเป้ำหมำยหลั กใน    
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่ำจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และระดับชำติ  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียน โดยใช้ผลกำรประเมินเป็นข้อมูล
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และสำรสนเทศที่แสดงพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำ และควำมส ำเร็จทำงกำรเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำและเรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ ซึ่งกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ 
แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถำนศึกษำ ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และระดับชำติ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ในฐำนะหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำ     
ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของกำรประเมินผลคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด ได้จัดท ำโครงกำร
ประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ เพ่ือด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนของโรงเรียน เอกชน
ด้วยเครื่องมือมำตรฐำนระดับชำติ และน ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำและปรับปรุง
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบอย่ำงต่อเนื่องต่อไป  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  ได้รับมอบหมำยจำกส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรให้ดูแล
งำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และเล็งเห็นควำมส ำคัญ  
ของกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562  ของส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งผลจำกกำรประเมินจะน ำมำเป็นข้อมูลและสำรสนเทศที่แสดงพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำ      
และควำมส ำเร็จทำงกำรเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรพัฒนำ   
และเรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ จึงจัดท ำโครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ ขึ้น เพ่ือให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และวัตถุประสงค์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (กำรอ่ำนออกเสียงและอ่ำนรู้เรื่อง) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 

6.2 เพ่ือประเมินคุณภำพผู้เรียน (ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนด้ำนภำษำไทยและด้ำนคณิตศำสตร์) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551   

6.3 เพ่ือศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 น ำผลกำรประเมินควำมสำมำรถ   
ด้ำนกำรอ่ำน (กำรอ่ำนออกเสียงและอ่ำนรู้เรื่อง) และประเมินคุณภำพผู้เรียน (ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนด้ำนภำษำไทย
และด้ำนคณิตศำสตร์) ไปใช้ของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนในพ้ืนที่จังหวัด
กำญจนบุรี 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

1) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (กำรอ่ำนออกเสียงและอ่ำนรู้เรื่อง) เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำ     
ที่ผ่ำนมำ 

2) ร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน มีผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนด้ำนภำษำไทยและด้ำนคณิตศำสตร์) เพ่ิมข้ึนจำกปี
กำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
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3) ร้อยละ 80 ของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำรพัฒนำเทคนิควิธีสอนในกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเทคนิควิธีสอนที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ และน ำสู่กำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และ 3 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำด้วยเครื่องมือที่มีคุณภำพ และมีกำรบริหำรจัดกำรสอบที่มีประสิทธิภำพและมำตรฐำนเดียวกัน 
 ๒) ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี สำมำรถใช้เครื่องมือมำตรฐำนที่เน้นกำรเขียนตอบในกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน เป็นตัวอย่ำงในกำรพัฒนำเครื่องมือในชั้นเรียนให้มีควำมน่ำเชื่อถือ และสอดคล้องกับแนวทำง     
กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
 3) ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเทคนิควิธีสอนที่เก่ียวกับกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และน ำสู่กำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียน 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 1,811 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 
1,697 คน ในโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนด้วยเครื่องมือมำตรฐำน
ระดับชำติ 

2) สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนในพื้นที่จังหวัดกำญจนบุรี ได้ข้อมูล   
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถ  ด้ำนกำรอ่ำน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 

3) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน  81 คน และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน  75 คน 
ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำรพัฒนำเทคนิควิธีสอนในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
9. ระยะเวลาด าเนินการ ……ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563………. 
10. สถานที่ด าเนินการ สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดกำญจนบุรี 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

11.1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
11.1.1 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรประกอบกำรประชุม 
11.1.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ ระดับสนำมสอบ 

 11.2 ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1   
11.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร   
11.2.2 กรรมกำรรับแบบทดสอบฯ 
11.2.3 กรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ในวันสอบ 

 11.3 ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   
11.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร   
11.3.2 จัดประชุมคณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ (กรรมกำรคุมสอบและกรรมกำรรับ - ส่งแบบทดสอบ

และกระดำษค ำตอบ) 
11.3.3 กรรมกำรปฏิบัติหน้ำที่ในวันสอบ 
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 11.4 ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ ในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้น ป.1 และ ชั้น ป.3 
 11.5 จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ 2562 

11.6 ประชุมปฎิบัติกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 และจัดท ำ 
แนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
 11.7 นิเทศ ติดตำม ประเมินผล ตำมแนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
 11.8 สรุปรำยงำนโครงกำร 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

12.1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
 12.2 ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ในวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 
2563  โดยกรรมกำรคุมสอบจำกต่ำงโรงเรียน 1 คน และกรรมกำรคุมสอบในโรงเรียนนั้น 1 คน พร้อมทั้งบันทึก
คะแนนผลกำรประเมินโดยกรรมกำรบันทึกข้อมูลในระบบ NT Access และส่งแบบบันทึกคะแนน (สพฐ.2) กลับมำ
ยังศูนยส์อบ   
 12.3 ด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในวันที่ 4 มีนำคม 2563  
โดยกรรมกำรคุมสอบจำกต่ำงโรงเรียน 2 คน และกรรมกำรทั้งสองเป็นผู้ตรวจและให้คะแนนที่สนำมสอบ และส่ง
กระดำษค ำตอบกลับมำยังศูนย์สอบภำยในวันที่ 5-6 มีนำคม 2563    
 12.4 ตรวจเยี่ยมสนำมสอบ ในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ชั้น ป.1 และ ชั้น ป.3 

12.5 ประชุมปฎิบัติกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 และจัดท ำ 
แนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
 12.6 นิเทศ ติดตำม ประเมินผล ตำมแนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
 13.1.1 ร้อยละ 50 ของสถำนศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (กำรอ่ำนออกเสียง) เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ          
และร้อยละ 80 ของสถำนศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน มีผล
กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (กำรอ่ำนรู้เรื่อง) เพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ดังตำรำง 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ที่เข้าสอบ 

คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 

ปี กศ.61 ปี กศ.62 
ผลต่าง 

ปี กศ.61 ปี กศ.62 
ผลต่าง 

ปี กศ.61 ปี กศ.62 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

1 วัชรวิชญ ์ 20 12 66.81 58.41 -8.40 72.94 76.33 3.39 

2 ยู่เฉียวเซียะเสี้ยว 144 152 80.57 93.11 12.54 85.35 88.17 2.82 

3 วีรศิลป์ 329 331 81.73 85.93 4.20 85.03 86.99 1.96 

4 อ ำนวยวิทย์กำญจนบุรี 107 112 85.07 85.95 0.88 79.70 83.48 3.78 

5 สำรสำสน์วเิทศกำญจนบรุ ี 91 50 88.73 88.39 -0.34 86.08 87.2 1.12 
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ล าดับ ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ที่เข้าสอบ 

คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 

ปี กศ.61 ปี กศ.62 
ผลต่าง 

ปี กศ.61 ปี กศ.62 
ผลต่าง 

ปี กศ.61 ปี กศ.62 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

6 สำรสำสนว์ิเทศท่ำมะกำ 10 24 75.55 82.39 6.84 80.80 82.58 1.78 

7 ศิริวิทยำนุบำล 30 44 74.76 82.22 7.46 78.26 82.04 3.78 

8 ทิพย์พิทยำ 14 10 92.85 77.4 -15.45 89.71 86.6 -3.11 

9 วินัยนุกูล 15 6 89.92 86.5 -3.42 89.14 74 -15.14 

10 รำษฎร์บ ำรุงอักษร   47   75.81     74.93   

11 ฐิติวิทยำ   41   81.47     62.14   

12 อนุชนศึกษำ   183   73.42     69.57   

13 กำรกุศลวัดไตรรตันำรำม 25 27 70.34 48.24 -22.10 71.20 58.59 -12.61 

14 ชัยจิตต์วิทยำ 69 62 90.54 92.17 1.63 83.47 85.9 2.43 

15 ต้นกล้ำแห่งปัญญำ 23 50 92.39 88.96 -3.43 77.91 78.8 0.89 

16 อนุบำลเมฆบัณฑิต 80 78 63.65 80.85 17.20 63.71 82.87 19.16 

17 ดรุณำกำญจนบุรี 124 161 77.17 77.8 0.63 76.25 80.23 3.98 

18 ถำวรวิทยำ 260 245 80.85 75.49 -5.36 71.80 73.46 1.66 

19 หมู่บ้ำนเด็ก มูลนิธิเด็ก 7   80.00     74.28     

20 สหคริสเตียนศึกษำ 59 58 40.61 79.99 39.38 59.11 85.93 26.82 

21 ลำซำลสังขละบุรี 66 67 48.06 28.86 -19.20 55.30 42.38 -12.92 

รวม 1,473 1,760   
 

13.1.2 ผู้เข้ำร่วมประชุมปฏิบัติกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562  
และจัดท ำแนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 80 คน มีควำมเข้ำใจผลกำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียน แนวทำงกำรวัดและประเมินผล หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 แนวทำงกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิด และหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
 13.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 1,760 คน ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี ได้รับ
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำด้วยเครื่องมือที่มีคุณภำพ และมีกำรบริหำรจัดกำรสอบที่มีประสิทธิภำพ            
และมำตรฐำนเดียวกัน  
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13.2.2 สถำนศึกษำ 8 แห่ง ในจังหวัดกำญจนบุรีสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (กำรอ่ำนออกเสียง) เพ่ิมขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ ผ่ ำนมำ                   
และสถำนศึกษำ 12 แห่ง ในจังหวัดกำญจนบุรีสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน มีผล      
กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน (กำรอ่ำนรู้เรื่อง) เพ่ิมข้ึนจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

13.2.3 สถำนศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน           
มีควำมประสงค์เข้ำรับกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน เพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว จ ำนวน 3 แห่ง และไม่ประสงค์
เข้ำรับกำรประเมินจำกปีที่แล้ว 1 แห่ง 

13.2.4 สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดกำญจนบุรี ทุกแห่ง มี
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 และมีแนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

13.2.5 ครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดกำญจนบุรี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเทคนิควิธีสอนที่เกี่ยวกับกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และน ำสู่กำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียน โดยกำรติดตำม และนิเทศ ผ่ำนสื่อออนไลน์ 
Google Classroom 

 ๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 
ภำพ ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

  
Google Classroom ส ำหรับกำรนิเทศทำไกลกับคุณครูโรงเรียนเอกชน 

  
กิจกรรมในชั้นเรียนและผลงำนนักเรียน โรงเรยีนบ้ำนอุ่นรัก 
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กิจกรรมในชั้นเรียนและผลงำนนักเรียน โรงเรยีนวีรศิลป์ 

  
กิจกรรมในชั้นเรียนและผลงำนนักเรียน โรงเรยีนดรุณำกำญจนบุรี 

 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

193,040 193,040 ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้ 39,402 28,000 125,638 

แหล่งงบประมาณ  จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุน 
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำที่ยั่งยืน  กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนำกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำเอกชน งบรำยจ่ำยอื่น รำยกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรประเมินคุณภำพ
ผู้เรียนระดับกำรศึกษำภำคบังคับ 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 - สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคไวรัสโคโรน่ำ (COVID-19) 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
 - จัดท ำแบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรประเมินให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโรงเรียน และติดต่อสื่อสำรกันทำง 
แอพลิเคชั่น Line 
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17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2563 ตำมผลกำรประเมิน
คุณภำพภำพผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562  ของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
จังหวัดกำญจนบุรี 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

18.1 มีข้อมูลผลกำรประเมินน ำไปใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และปรับปรุง
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนในจังหวัด
กำญจนบุรี 

18.2 สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ในจังหวัดกำญจนบุรีสำมำรถ
พัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินคุณภำพผู้เรียนและมีกำรตรวจให้คะแนนที่ได้มำตรฐำน มีควำมน่ำเชื่อถือและ
สอดคล้องกับแนวทำง กำรประเมินคุณภำพผู้เรียนระดับชำติและระดับนำนำชำติ 
๑9. ผู้รายงาน.......นำงวรำภรณ์  เนำวรำช...........ต าแหน่ง.............ศึกษำนิเทศก.์................. 
     โทรศัพท์....034-564002.......โทรสาร...034-564007......E–mail : svwaraporn2554@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่   30  เดือน  กันยำยน   พ.ศ. 2563 

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

 

 

 

 



     
 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
2. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  .........สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด................ 
3. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมำสที่ ๑  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมำสที่ ๒  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมำสที่ ๓  เม.ย. - มิ.ย. 62   ไตรมำสที่ ๔  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
             แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
            แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                    แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล  

    ตำมที่ ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ (ศอ.ปส.) และส ำนักงำน ป.ป.ส. ใน
ฐำนะหน่วยงำนก ำหนดนโยบำยและหน่วยงำนเจ้ำภำพหลักในกำรบูรณำกำรแผนยุทธศำสตร์  กำรป้ องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดของประเทศ ได้ก ำหนดแผนประชำรัฐร่วมใจ ป้องกันยำเสพติด พ.ศ.2563 ซึ่งประกอบด้วย 
4 แผน คือ แผนปรำบปรำมยำเสพติด  แผนป้องกันยำเสพติด แผนบ ำบัดรักษำยำเสพติดและแผนบริหำรจัดกำร
อย่ำงบูรณำกำร ซึ่งในส่วนของแผนป้องกันยำเสพติด กระทรวงศึกษำธิกำรได้รับมอบหมำยให้เป็นหน่วยงำนหลักใน
กำรขับเคลื่อนแผนงำนสร้ำงภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย และแผนงำนสร้ำงภูมิคุ้มกันเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ     
ในพ้ืนที่ เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกันของทุกหน่วยงำนในสังกัด โดยมีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี         
ท ำหน้ำที่ในกำรอ ำนวยกำร บริหำรจัดกำร ประสำนงำน และก ำกับติดตำม ตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  
             ในกำรนี้  เพื่อเป็นกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขและ
ยุทธศำสตร์ชำติตำมแผนประชำรัฐร่วมใจ ป้องกันภัยยำเสพติด พ.ศ.2563 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
จึงเสนอโครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับเด็กปฐมวัย เด็กและเยำวชน ในสังกัดเอกชนสังกัดกศน.ทุกอ ำเภอ
และสังกัดอำชีวศึกษำ ที่มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันและมีทักษะในกำรป้องกันตนเองจำก  
ยำเสพติด  
            6.2 เพื่อขับเคลื่อนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุขและยุทธศำสตร์ชำติตำมแผน
ประชำรัฐร่วมใจ ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำในพ้ืนที่ 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 ๗.1 เชิงปริมาณ 

- สถำนศึกษำในสังกัดเอกชน   จ ำนวน  24 โรงเรียน 
- สถำนศึกษำในสังกัด สพป.กจ.1-4 และสพม.8 จ ำนวน 446 โรงเรียน    
- สถำนศึกษำในสังกัด กศน.จังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน  15  โรงเรียน 
- เครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนป้องกันยำเสพติด               จ ำนวน  25  คน 

 ๗.2 เชิงคุณภาพ 
                 1. เด็กและเยำวชน ในสถำนศึกษำสังกัดเอกชน สังกัด สพป.กจ.1-4 และสพม.8 มีภูมิคุ้มกันตนเอง
และมีทักษะในกำรป้องกันยำเสพติด 
                 2. สถำนศึกษำในพ้ืนที่ มีควำมเข้มแข็งและเป็นสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข
เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติและตำมแผนประชำรัฐร่วมใจ ป้องกันยำเสพติด 
                 3. เครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนป้องกันยำเสพติดในพื้นที่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ    เด็กและเยำวชนในจังหวัดกำญจนบุรี เครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนป้องกันยำเสพติด 
                                     ในพ้ืนที ่
9. ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลำคม ๒๕๖2 – กันยำยน ๒๕๖3 

10. สถานที่ด าเนินการ    พ้ืนทีจ่ังหวัดกำญจนบุรี  
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 11.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
 11.2 ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 11.3 ด ำเนินประเมินสถำนศึกษำสีขำว 
 11.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานป้องกันยาเสพติดเชิงพ้ืนที่ 
                  จังหวัดกาญจนบุรี 
          11.5 สรุปและรำยงำนผล 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนป้องกันยำเสพติดเชิงพ้ืนที่ หน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ปี 2563 เมื่อวันที่ 24 - 25 กันยำยน 2563 ณ ออโรร่ำ รีสอร์ท อ ำเภอเมือง
กำญจนบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ   
 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร  33 ตน 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
           ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 100 มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในทุกด้ำน 
อยู่ในเกณฑ์ มำกท่ีสุด 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. งบประมาณ 

โครงการที่ได้รับ 
งบประมาณทั้งสิ้น 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

60,000 57,250 6,000 
ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

51,250 
 

 

แหล่งงบประมาณ   งบประมำณส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 2563 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
                - มีสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดคิดท ำให้กำรด ำเนินกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กำรเกิด
โรคระบำดร้ำยแรง โควิด -19 
                - บุคลำกรผู้ปฏิบัติหน้ำที่มีกำรย้ำย เปลี่ยนแปลงสถำนที่ท ำงำน กำรประสำนงำนอำจไม่มีกำรสำนต่อ 
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     16.2 แนวทำงแก้ไข 
                - มีแผนกำรด ำเนินกำรรองรับหลำยรูปแบบตำมสถำนกำรณ์ 
                - สร้ำงกลไก ให้มีระบบที่ชัดเจนมีรูปแบบที่ด ำเนินกำรแทนกันได้ของบุคลำกรในเครือข่ำย 
 17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

   - ประชุมพัฒนำเครือข่ำย 
   - จัดงำนรณรงค์วันยำเสพติดโลก 
   - ประเมินสถำนศึกษำสีขำว 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      เครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนป้องกันยำเสพติดในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ          
19. ผู้รายงาน นำงสำววิไลรัตน์  คันธำวัฒน์   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ 
      โทรศัพท์ 085 6943 448   โทรสาร 034564006-7  E-mail: ........................-................................ 
20. วันที่รายงาน ณ  วันที่  6  เดือน  ตุลำคม  2563 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ......ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี........  
2. ชื่อโครงการ ประชุมจัดท ำแผนปฏิบัตริำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (กำรพัฒนำกำรบริกำรประชำชนและกำรพัฒนำประสิทธิภำพภำครัฐ) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย) 
4.5 แผนความม่ันคง (กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึ กษำธิกำรได้ จั ดท ำแผน พัฒ นำกำรศึ กษำ พ้ืนที่ ช ำยแดน  (พ .ศ . 2560 -2564 )                      
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งมีเป้ำหมำยให้นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนในพ้ืนที่ชำยแดนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้อยู่ร่วมกันอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนและ
ได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นหน่วยขับเคลื่อนแผนฯ 
ในพ้ืนที่ โดยกำรด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำในพ้ืนที่ชำยแดนของจังหวัด จ ำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
ซึ่งตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มำตรำ 9 
(1) และ (2) ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ และแผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำว
ต้องมีรำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ และงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำย
ของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดของภำรกิจของหน่วยงำน 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีภำรกิจในกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและ
กำรขับเคลื่อนนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดกำญจนบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชำยแดนติดต่อกับ สำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำ จึงเห็นสมควรให้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด เพ่ือด ำเนินกำรวำงแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2561-2580 แผนพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
นโยบำยรัฐบำล นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
ของจังหวัดกำญจนบุรี 
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6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือทบทวน และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรีประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรหน่วยงำน และเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนของผู้เกี่ยวข้อง 
 6.2 เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563                       
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) ส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรหน่วยงำนและ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของผู้เกี่ยวข้อง 
 6.3 เพ่ือจัดท ำเครื่องมือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัด
กำญจนบุรี และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ที่สำมำรถประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย สรุป
สภำพปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนต่อไป 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

7.1.1 มีแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรีและแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำ
พ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 อย่ำงละ 1 ฉบับ 

7.1 .2 มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ รำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุ รี               
และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2563     
อย่ำงละ 1 ฉบับ 

7.1.3 มีรำยงำนประจ ำปี พ.ศ.2562 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 1 ฉบับ 

7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
7.2.1 มีแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรีและแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำ

พ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ซึ่งมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำ         
และตวัชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

7.2.2 มีเครื่องมือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัด
กำญจนบุรี และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ซึ่งมีกำรเปรียบเทียบค่ำเป้ำหมำย สรุปสภำพปัญหำ 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 คณ ะกรรมกำรอ ำนวยกำร และคณ ะท ำงำนจัดท ำ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนิน งำนตำม         
แผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี และแผนปฏิบัติ รำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน         
จังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจ ำนวน 50 คน 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
 กุมภำพันธ์ – กันยำยน 2563 
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10. สถานที่ด าเนินการ  
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

11.1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี และแผนปฏิบัติ
รำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตำม
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)  

11.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำเครื่องมือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)  
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

12.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี และแผนปฏิบัติ
รำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตำม
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร) จ ำนวน 1 วัน 2 ครั้ง  

 12.1.1 ครั้งที่ 1 มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  40 คน ประกอบไปด้วย ตัวแทนจำกหน่วยงำน/
สถำนศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี โดยได้ข้อสรุปในกำรยกร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรีและ
แผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 12.1.2 ครั้งที่ 2 มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน  40 คน ประกอบไปด้วยประกอบไปด้วย ตัวแทน
จำกหน่วยงำน/สถำนศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี โดยได้ยืนยันร่ำงงแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี
และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และ
แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน   

12.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำเครื่องมือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ครั้งละครึ่งวัน 2 ครั้ง 

 12.2.1 ครั้งที่ 1 มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 14 คน ประกอบไปด้วย คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำ
กำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยได้ข้อสรุปในกำรจัดท ำเครื่องมือ
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี 

 12.2.2 ครั้งที่  2 มีผู้ เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 11 คน ประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วย 
คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี         
และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยได้
ยืนยันเครื่องมือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี  และ
ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 
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13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)   
     13.1 เชิงปริมำณ 

13.1.1 มีแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรีและแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่
ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 อย่ำงละ 1 ฉบับ   

13.1.2 มีเครื่องมือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัด
กำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  

13.2 เชิงคุณภำพ 
            13.2.1 มีแผนปฏบิัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรีและแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่
ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย ระยะเวลำและตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  
 13.2.2 มีเครื่องมือติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัด
กำญจนบุรีประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ที่มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับระบบติดตำมและประเมินผล
แห่งชำติ EMENSCR  

๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

68,400 25,400 ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 15,364 10,036 

แหล่งงบประมาณ .....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร....... 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 เกิดควำมล่ำช้ำในขั้นตอนกำรรวบรวมโครงกำรจ ำนวนมำก ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่น ำมำบรรจุ          
ในแผนทั้ง 2 ฉบับ 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
 ปรับปรุงเครื่องมือกำรจัดเก็บโครงกำรให้มีควำมเหมำะสมมำกข้ึน และเสนอคัดเลือกโครงกำร Flagship 
ของแต่ละหน่วยงำนเพ่ือลดจ ำนวนโครงกำรย่อยๆและเพ่ิมควำมสะดวกในกำรติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

17.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัด
กำญจนบุรี และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดนจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบป ระมำณ        
พ.ศ.2563  

17.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี พ.ศ.2563 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี  
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 เกิดกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีให้มีควำมเป็น
เอกภำพและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของจังหวัดกำญจนบุรี และกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำงมำกยิ่งขึ้น  
๑9. ผู้รายงาน นำยสรำวุธ  พูลพิพัฒน์  ต าแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำและแผนช ำนำญกำร 
     โทรศัพท์ (มือถือ)083-6638787 โทรสาร...034-564006-7....E–mail : pullpiput@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  6  เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2563 

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



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
****************************** 

1. ชื่อหน่วยงาน   .........ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี...........  
2. ชื่อโครงการ ………จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด………. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (กำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (1. กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
            ตำมพระรำชกฤษฎีกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มำตรำ 9 ก ำหนดไว้ว่ำกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติ             
คือ (1) ก่อนจะด ำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ (2) กำรก ำหนด
แผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมข้อ (1) ต้องมีรำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ และงบประมำณ          
ที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของ
ภำรกิจของหน่วยงำน ประกอบกับค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 เรื่อง กำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ให้จัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด โดยอ ำนำจหน้ำที่ข้อหนึ่งมอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรับผิดชอบใน ข้อ 11 (2) คือ กำรจัด        
ท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและแผนปฏิบัติกำร 

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีของจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี นโยบำยของรัฐบำลและบริบทของพ้ืนที่ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดกำญจนบุรี โดยน ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ       
ของจังหวัดมำใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด พร้อมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 
6. วัตถุประสงค ์
            6.1 เพ่ือทบทวนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 - 2565        
           6.2 เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของจังหวัดกำญจนบุรี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   
(ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) 

  6.3 เพ่ือจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดกำญจนบุรี 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
 1) มีแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จ ำนวน 1 เล่ม 
     2) มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 1 เล่ม 
 3) มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดกำญจนบุรี  
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 1) มีกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดโดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน          
ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 2) มแีผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดท ำค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เป็นกรอบทิศทำงในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3) มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันส ำหรับใช้ใน
กำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ได้อย่ำงเที่ยงตรง 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
9. ระยะเวลาด าเนินการ พฤศจิกำยน 2562 – กันยำยน 2563 
10. สถานที่ด าเนินการ   จังหวัดกำญจนบุรี/ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1) จัดประชุมจัดท ำรำยงำนประจ ำปี พ.ศ. 2562 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และจัดท ำแผนงำน/
โครงกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2562 และ 
วันที่ 6 ธันวำคม 2562 
 2) จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 2 ครั้ง 
รำยละเอียดมีดังนี้ 
 2.1) ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 24 ธันวำคม 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัด
กำญจนบุรี โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 28 คน 
 2.2) ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 7 สิงหำคม 2563 ณ ห้องประชุมเอรำวัณ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัด
กำญจนบุรี โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 23 คน 
 3) จัดท ำเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี  ปีกำรศึกษำ 2562 เพ่ือเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ 
 4) จัดท ำยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 
 5) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ระยะ 3 ปี (ปีงบประมำณ 2563-2565) 
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12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 1) เอกสำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ปีกำรศึกษำ 2562 และข้อมูลเฉพำะกิจ 
ด้ำนกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ปีกำรศึกษำ 2562 
 2) เอกสำรข้อเสนองบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี 
 3) ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 
          4) เอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
      13.1 เชิงปริมำณ 
 1) เอกสำรแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) จ ำนวน 1 เล่ม 
 2) เอกสำรข้อเสนองบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 1 เล่ม 
 3) ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดกำญจนบุรี 
      13.2 เชิงคุณภำพ 
 1) มีกรอบแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของจังหวัดโดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน          
ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 2) มีข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ส ำหรับใช้ 
ในกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ และกำรพัฒนำกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

38,900 21,178 ยังไม่ได้เบิกจำ่ยใน 
ไตรมำสนี ้

ยังไม่ได้เบิกจำ่ยใน 
ไตรมำสนี ้

15,290 5,888 

แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 1) งบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนในระดับพ้ืนที่ เนื่องจำกกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
จังหวัด เป็นกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกควำมร่วมมือของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำทั้งในและนอกกระทรวงศึกษำธิกำร 
รวมทั้งหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมีกิจกรรมที่ต้องด ำเนินกำรภำยใต้โครงกำรหลำยกิจกรรม 
 2) ข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่ได้จำกระบบฐำนข้อมูลกลำงยังไม่ครอบคลุมทุกมิติ ท ำให้ไม่สำมำรถน ำมำใช้
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ในระดับพ้ืนที ่
 3) รูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนกำรศึกษำของหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษำธิกำรไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ท ำให้ต้องใช้เวลำในกำรรวบรวมและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำในระดับจังหวัด 
 4) ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมประชุมได้ตำมแผนที่ก ำหนด เนื่องจำกเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 
      16.2 แนวทำงแก้ไข 
 1) ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่ 
 2) ควรมีระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำที่ครอบคลุมทุกมิติกำรพัฒนำกำรศึกษำ สำมำรถน ำมำใช้
ประกอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ และกำรพัฒนำกำรศึกษำในระดับพ้ืนที่  
 3) ในช่วงกำรเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ใช้วิธีกำรประสำนงำนในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น กำรใช้
หนังสือแจ้งเวียน กำรประสำนงำนผ่ำนทำงออนไลน์ เป็นต้น 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      1) ทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด ระยะ 3 ปี (ปีงบประมำณ 2563-2565)  
 2) จัดท ำเอกสำรแผนขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
 3) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ปีกำรศึกษำ 2563 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. ผู้เรียนในจังหวัดกำญจนบุรีได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพและทั่วถึง ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนกำรศึกษำ 
 2. กำรจัดกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรีได้รับกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
๑9. ผู้รายงาน   นางอังคณา  วิสุทธากร    ต าแหน่ง    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
     โทรศัพท์  089 7415 544  โทรสาร  034 – 564006  E–mail : ......................................... 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  5  เดือน  ตุลำคม   พ.ศ.  2563 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ......ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี........  
2. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนำรี ประจ ำปี 2563 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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 ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ให้ควำมส ำคัญต่อกิจกรรมลูกเสือ ว่ำเป็นกิจกรรมของเยำวชนที่ สร้ำงควำม
เป็นผู้มีระเบียบวินัย กล้ำหำญ อดทน ควำมซื่อสัตย์ ควำมเชื่อมั่นในตนเอง ควำมพร้อมเพรียง ควำมสำมัคคี สง่ำผ่ำ
เผยสมเกียรติของลูกเสือ อีกทั้งยังเป็นกำรฝึกให้เป็นผู้น ำผู้ตำมที่ดี เป็นผู้มีประสำทตื่นตัว สำมำรถเคลื่อนไหว
อิริยำบถได้คล่องแคล่วว่องไว รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นกำร
พัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกให้นักเรียน นักศึกษำแต่งเครื่องแบบลูกเสือ       
เนตรนำรี อย่ำงถูกต้องตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ดังนั้นกิจกรรมลูกเสือจึงเป็นขบวนกำรทำง
กำรศึกษำที่มุ่งพัฒนำเยำวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภำพกำรศึกษำ ด้วยวิธีกำรของลูกเสือ ช่วยให้เยำวชน              
มีบุคลิกภำพและลักษณะนิสัยที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของสังคม  กำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี    
จึงเป็นกระบวนกำรอย่ำงหนึ่งที่จะเสริมสร้ำงระเบียบวินัยให้แกลูกเสือ เนตรนำรีได้อย่ำงมีคุณภำพของชำติต่อไป 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ได้เห็นควำมส ำคัญของกิจกรรมกำรประกวดระเบียบแถวว่ำเป็น
กิจกรรมที่สำมำรถพัฒนำเยำวชนให้เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยและเสริมสร้ำงทักษะชีวิต จึงจัดให้มีโครงกำร
ส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนำรี ประจ ำปี 2563 ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 

 6.1 เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนำรี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี ในเรื่องกำร มีระเบียบ มี
วินัย มีควำมเข้มแข็ง อดทน มีควำมเป็นผู้น ำ ควำมพร้อมเพรียง ควำมสำมัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือผู้ อ่ืนและมี
ทักษะกำรอยู่ร่วมกัน สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิต และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีคุณภำพ 

 6.2 เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำง และหลักเกณฑ์กำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี 
 6.3 เพ่ือฟ้ืนฟูกิจกำรลูกเสือในสถำนศึกษำ และเพ่ือให้ลูกเสือมีควำมรัก ควำมสนใจ และเห็นคุณค่ำ

กิจกรรมลูกเสือมำกยิ่งขึ้น 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
           ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ และเจ้ำหน้ำที่  จ ำนวน 280 คน    
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

ลูกเสือ เนตรนำรีมีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย มีควำมเข้มแข็ง อดทน รู้จักบ ำเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคมตำมอุดมกำรณ์ของลูกเสือ และน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงมีควำมสุข 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เจ้ำหน้ำที่ และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือใน
จังหวัดกำญจนบุรี  
9. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนกรกฎำคม 2563   -   กันยำยน 2563     
10. สถานที่ด าเนินการ  พ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1.ประชำสัมพันธ์โครงกำร เพ่ือให้สถำนศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรีสมัครเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดฯ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร  
3. เชิญคณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งและสถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม ประชุมชี้แจงกำรจัดกิจกรรม

กำรประกวดระเบียบแถวฯ 
4. สถำนศึกษำด ำเนินกำรบันทึกคลิปวิดีโอกำรประกวด 

5.คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำตัดสินคลิปวิดีโอกำรเดินประกวดกองลูกเสือโรงเรียน 
6.สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
1. ลูกเสือ เนตรนำรี และผู้บังคับบัญชำลูกเสือ มีควำมรัก ควำมสำมัคคี มีระเบียบวินัยและมีบุคลิกที่สง่ำงำม 

อีกท้ังยังเป็นกำรฝึกให้เป็นผู้น ำผู้ตำมที่ดี มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม 
 2. สถำนศึกษำได้ฝึกอบรมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนำรี โดยผ่ำนกระบวนกำรระเบียบแถว  
 3. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ได้ด ำเนินกำรพิจำรณำตัดสินคลิปวิดีโอกำรเดินประกวด
ระเบียบแถวของกองลูกเสือโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ผลกำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนำรี ระดับจังหวัด 
ประจ ำปี 2563 ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ประเภทลูกเสือส ารอง หรือเนตรนารีส ารอง 
  รำงวัลชนะเลิศ   โรงเรียนบ้ำนหนองเตียน  
   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4   

  กลุ่มที่ 2 ประเภทลูกเสือสามัญ      
 รำงวัลชนะเลิศ   โรงเรียนวัดปรังกำสี 
   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3  
   

 รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1  โรงเรียนวัดหวำยเหนียว “ปุญสิริวิทยำ”  
      สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๒ 

  กลุ่มที่ 3 ประเภทเนตรนารีสามัญ 
 รำงวัลชนะเลิศ   โรงเรียนวัดหินดำด  

    สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 
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  กลุ่มที่ 4 ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 รำงวัลชนะเลิศ    โรงเรียนวัดปรังกำสี   
   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3  
   

 รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1  โรงเรียนวัดหวำยเหนียว “ปุญสิริวิทยำ” 
    สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 
  

 รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2  โรงเรียนบ้ำนดินโส  
   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 

        กลุ่มที่ 5 ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 

 รำงวัลชนะเลิศ    โรงเรียนบ้ำนหนองเตียน    

   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4 
       

 รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 1  โรงเรียนวัดหวำยเหนียว “ปุญสิริวิทยำ” 

   สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2   

  กลุ่มที่ 6 ประเภทลูกเสือวิสามัญ 

 รำงวัลชนะเลิศ    โรงเรียนประชำมงคล  
     สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ   
    มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ทั้งสิ้น 353 คน  ประกอบด้วย ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 
คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่   
     13.2 เชิงคุณภาพ   
      ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมด้วยกำรส่งคลิปวีดีโออยู่ในระดับดี (คิดเป็นร้อยละ 80 ) 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวฯ 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ประชุมพิจารณาตัดสินคลิปวิดีโอการเดินประกวดกองลูกเสือโรงเรียน 
 
 
 
 
 

 
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

87,420 24,502 ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำย           
ในไตรมำสนี ้

24,502 

แหล่งงบประมาณ .....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร....... 
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
        1) กำรก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมในระดับจังหวัด มีระยะเวลำน้อยเกินไปในกำรเตรียม
ส่งผลกำรประกวดระดับประเทศ 
     2) คลิปวิดีโอบำงสถำนศึกษำบันทึกไม่ชัดเจน จึงท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรตัดสินของกรรมกำร 
      16.2 แนวทำงแก้ไข 
              1) ควรก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้เหมำะสม 
     2) ควรจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิม  
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จะด ำเนินกำรจัดส่งคลิปวิดีโอกองลูกเสือโรงเรียน ที่ชนะเลิศกำร
ประกวดฯ ระดับจังหวัด ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตัดสินก ำหนด เข้ำร่วม  กำรประกวดฯ 
ระดับประเทศ ไปยังส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  1. กำรจัดกิจกรรมในรูปแบบกำรบันทึกคลิปวิดีโอ ช่วยให้สถำนศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดฯ
ประหยัดเวลำในกำรเดินทำงเข้ำร่วมกิจกรรม  
           2. ท ำให้เด็กและเยำวชนได้ฝึกตนเองในด้ำนอ่ืน ๆ เช่น ควำมมีวินัยในตนเอง กำรรู้จักบทบำทหน้ำที่ที่ตน
ได้รับมอบหมำย และกำรมีควำมเสียสละ มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวจงกล  สงวนศักดิ์   ต าแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไป    
      โทรศัพท์ 080 – 311 – 4516      โทรสาร...034-564006-7   E–mail : kolmixx@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่   27   เดือน   สิงหำคม   พ.ศ. 2563 

 

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

 

 

 

 



   แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
2. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  ตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนและติดตำมกำรให้เงินอุดหนุนส ำหรับนักเรียน 

         ในโรงเรียนเอกชน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
3. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมำสที่ ๑  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมำสที่ ๒  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมำสที่ ๓  เม.ย. - มิ.ย. 62   ไตรมำสที่ ๔  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร   สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
             แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
            แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                    แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.............................................................. ...........................)
5. หลักการและเหตุผล  
             ตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร  ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรกำรช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็น
เงินอุดหนุนรำยบุคคล พ.ศ.2558 ซึ่งรัฐบำลสนับสนุนเป็นเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยบุคคลให้กับนักเรียนโรงเรียน
เอกชน ในระดับก่อนประถมศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประเภทสำมัญศึกษำ เพ่ือบริหำรจัดกำร           
ด้ำนกำรศึกษำของโรงเรียน จ ำนวน 70 % โดยมีส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  เป็นผู้ดูแล ในเรื่องกำรก ำกับ ติดตำม กำรให้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน  ให้เป็นไป
ตำมระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
            ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงก ำหนดโครงกำรตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนและติดตำมกำรให้
เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนได้แก่ เงินอุดหนุนรำยบุคคล  และอุดหนุนค่ำหนังสือเรียน อุปกรณ์กำรเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน อุดหนุนโครงกำรอำหำรเสริม(นม) อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน ส ำหรับ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนแต่ละระดับของโรงเรียนเอกชนเป็นไปอย่ำงถูกต้อง  เป็นไปตำมระเบียบฯ และแนวปฏิบัติ   
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือทรำบจ ำนวนนักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และข้อมูลอื่น ๆ ของโรงเรียนเอกชน 
เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐำนด้ำนสำรสนเทศ และใช้เป็นข้อมูลในกำรค ำนวณเงินอุดหนุนต่ำง ๆ 

  6.2 เพ่ือรับทรำบข้อมูลและกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้เงินอุดหนุนฯ ทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน 
เป็นไปตำมระเบียบ แนวปฏิบัติที่ก ำหนดอย่ำงถูกต้อง 

  6.3 เพ่ือรับทรำบปัญหำ อุปสรรค ในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ของโรงเรียน ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ     
และหำทำงช่วยเหลือแก้ไข 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 การตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนฯ 

 ๗.1 เชิงปริมาณ 
      - โรงเรียนเอกชนได้รับกำรตรวจติดตำมกำรให้เงินอุดหนุน จ ำนวน  24 โรงเรียน 
๗.2 เชิงคุณภาพ 
      - ข้อมูลกำรให้เงินอุดหนุนฯ ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบ 

และแนวปฏิบัติ 
          กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบจ านวนนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน 

7.1 เชิงปริมาณ 
      - โรงเรียนเอกชนในสังกัดได้รับกำรตรวจสอบ ตำมจ ำนวนนักเรียน  ณ 10 มิถุนำยน 2563  

จ ำนวน  24  โรงเรียน        
  7.2 เชิงคุณภาพ   
              - ได้ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน   
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ    โรงเรียนเอกชน จ ำนวน  24  โรงเรียน 
9. ระยะเวลาด าเนินการ       กรกฎำคม – กันยำยน ๒๕๖3 

10. สถานที่ด าเนินการ        โรงเรียนเอกชนในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 11.1 ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 11.2 จัดท ำเครื่องมือในกำรตรวจติดำม 
 11.3 แจ้ง ร.ร.เพ่ือรับกำรตรวจ 
 11.4 ด ำเนินกำรออกตรวจ 
          11.5 สรุปและรำยงำนผล 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

1. จัดท ำเครื่องมือในกำรตรวจติดำม 
2. ออกตรวจสอบจ ำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนฯ 

 3. ออกตรวจติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนฯ 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 

 โรงเรียนเอกชนในสังกัดได้รับกำรตรวจสอบ ตำมจ ำนวนนักเรียน  ณ 10 มิถุนำยน 2563  
จ ำนวน  24  โรงเรียน        
     13.2 เชิงคุณภำพ 

1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีข้อมูลจ ำนวนนักเรียนที่ถูกต้อง และสำมำรถ  
น ำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ได้   
           2) ได้ข้อมูลในกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนฯ ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด 
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 3) โรงเรียนเอกชนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย แนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนเอกชนดียิ่งขึ้น สำมำรถปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง มีคุณภำพ 
          4) ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชน มีขวัญก ำลังใจ ส่งผลให้กำรบริหำรงำนโรงเรียนมีคุณภำพ 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
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 15. งบประมาณ 

โครงการที่ได้รับ 
งบประมาณทั้งสิ้น 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

30,000 30,000 ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในไตรมำสนี ้ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในไตรมำสนี ้ 30,000 
 

 

แหล่งงบประมาณ   งบประมำณส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 2563 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
             - มีสถำนกำรณ์ท่ีไม่คำดคิดท ำให้กำรด ำเนินกำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ได้แก่ กำรเกิดโรคระบำด
ร้ำยแรง โควิด -19 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
             - มีแผนกำรด ำเนินกำรรองรับตำมสถำนกำรณ์ 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
             17.1 วิเครำะห์ควำมต้องกำรของบุคลำกรโรงเรียนเอกชนในด้ำนกำรให้ควำมรู้ในกำรอบรมตำมที่
ต้องกำร 
             17.2 แจ้งข้อมูลข่ำวสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้บุคลำกรโรงเรียนเอกชน อย่ำงสม่ ำเสมอ รวดเร็ว จัดหำ  

17.3 สนับสนุนให้ครูได้เข้ำอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
    ได้รับทรำบข้อมูลโรงเรียนเอกชน จ ำนวนนักเรียนเพื่อเป็นฐำนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป 
19. ผู้รายงาน นำงชัฎชรี  มริภัณณฎี   ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
      โทรศัพท์ 034 564003   โทรสาร  034564006-7   E-mail: chut_073840@hotmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ  วันที่  3  เดือน  ตุลำคม   พ.ศ.2563  

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

mailto:chut_073840@hotmail.com


แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ......ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี........  
2. ชื่อโครงการ ส่งเสริมศักยภำพกำรตรวจ ติดตำมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำจังหวัด   
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 ตำมที่มีประกำศใช้พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 
2547 หมวด 7 กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ (มำตรำ 63 -67) กระทรวงศึกษำธิกำรจะต้อง
ด ำเนินกำรและส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรหลักและสถำนศึกษำด ำเนินกำรและปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ประกำศ
กระทรวงศึกษำให้นักเรียน นักศึกษำได้รับกำรส่งเสริมควำมประพฤติตำมเจตนำรมณ์ ประกอบมีค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  ตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สป. 133/2561 
สั่ง ณ วันที่ 29 มกรำคม 2561 ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 20 มีนำคม 2561      
เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ และประกำศ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 30 มีนำคม 2561 เรื่องจัดตั้งศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด เรียกโดยย่อ “ศมร.ศธจ.”  
          ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี โดยศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษำจังหวัด จึงจัดโครงกำรนี้ขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพื่อเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ปัญหำควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ โดยกำรรับแจ้งเหตุจำกสำยด่วน 
1579 พร้อมทั้งด ำเนินกำรแก้ไข 
 6.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและประสำนงำนสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกัน แก้ไข
ปัญหำควำมประพฤติ นักเรียนและนักศึกษำ  
 6.3 เพ่ือปฏิบัติงำนส่งเสริมและคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ร่วมกับหน่วยงำนในพ้ืนที่ 
เครือข่ำย องค์กรภำครัฐและภำคเอกชน 
 6.4 เพ่ือประสำน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษำ ที่ประสบเหตุภัยพิบัติภัยธรรมชำติ  
และสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ ำนวน 50 คน 
 1. คณะกรรมกำรตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สป. 133/2561  สั่ง ณ วันที่ 29 มกรำคม 2561  
 2. คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง   
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 นักเรียนและนักศึกษำในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้รับกำรดูแล 
ป้องกัน แก้ไขปัญหำควำมประพฤติ ให้มีควำมประพฤติเหมำะสมกับสภำพและวัยตลอดจนกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและนักศึกษำที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชำติ และสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 1. คณะกรรมกำรตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สป. 133/2561  สั่ง ณ วันที่ 29 มกรำคม 2561  
 2. คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง   
9. ระยะเวลาด าเนินการ ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563 
10. สถานที่ด าเนินการ พ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 กิจกรรมที่ 1 
  1. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังฯ 
 กิจกรรมที่ 2 
  1. ด ำเนินกำรออกตรวจ ติดตำม เฝ้ำระวังปัญหำควำมประพฤติฯ 
  2. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษำที่ประสบเหตุภัยพิบัติฯ  
  3. รำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังฯ ทุกวันที่ 5 ของเดือน 
 กิจกรรมที่ 3 
  1. คัดเลือกรำงวัลเสมำพิทักษ์ 
  2. เสนอชื่อผู้ขอรับรำงวัลฯ 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 12.1 กำรออกตรวจ ติดตำม เฝ้ำระวังปัญหำควำมประพฤติฯ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ไม่พบนักเรียน
และนักศึกษำมีควำมประพฤติไม่เหมำะสมแต่อย่ำงใด 
 12.2 กำรคัดเลือกบุคลำกรศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ที่มีผลงำนดีเด่น (รำงวัลเสมำพิทักษ์) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 รำยชื่อผู้ได้รับคัดเลือก จ ำนวน 5 รำย ดังต่อไปนี้ 
 1. นำยสมชำย เขียนเสมอ  ครู โรงเรียนด่ำนมะขำมเตี้ยวิทยำคม  
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8 
 2. นำงภำรดี  ฉิมสังข์   ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8  
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  3. นำงสำวภณิตำ สืบอำสำ  นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร  
      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
  4. นำงสำวศุจิดำ ไชยลำ  ครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี  
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8 
  5. นำงสำววชิรำภรณ์ สมตน  ครู โรงเรียนทองผำภูมิวิทยำ    
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
      13.1 เชิงปริมำณ 
    จ ำนวน 50 คน 
      13.2 เชิงคุณภำพ 
   คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึ กษ ำธิกำรจั งห วัดกำญ จนบุ รี  และ เครือข่ ำย พนั กงำน เจ้ ำหน้ ำที่ ส่ ง เสริมควำมประพฤติ นั ก เรียน 
และนักศึกษำ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน มีทัศนคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำนและสำมำรถขับเคลื่อนงำน  
กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำได้อย่ำงเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษำ 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จา่ย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

45,000 43,300 ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 6,980 36,320 

แหล่งงบประมาณ .....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร....... 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
    16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
  1. ปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid 19) 
ส่งผลให้ต้องเพ่ิมควำมระมัดระวังในกำรออกตรวจ ติดตำม ควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำมำกขึ้น  
  2. กำรตรวจติดตำมในช่วงฤดูฝน ถนนลื่น อำจเกิดอุบัติเหตุได้ ต้องระมัดระวังกำรขับขี่ยำนพำหนะ 
    16.2 แนวทำงแก้ไข 
  กำรออกตรวจ ติดตำมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ ควรใส่หน้ำกำกอนำมัย และระมัดระวัง  

กำรสัมผัสบุคคลหรือสิ่งของ พกสเปร์ยหรือเจลแอลกอฮอล์ และหมั่นล้ำงมือด้วยสบู่    

17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ประสำนหน่วยงำนต่ำงๆในจังหวัดออกตรวจ เฝ้ำระวัง ควำมประพฤตินักเรียน และนักศึกษำในจังหวัดให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 นักเรียนและนักศึกษำในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรีได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ เฝ้ำระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหำ
ควำมประพฤติ ให้มีควำมประพฤติเหมำะสมกับสภำพและวัย 
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม   ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน    
      โทรศัพท์ 098 – 3989 – 144   โทรสาร 034-564006-7   E–mail : jdechaum57@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  22   เดือน  กันยำยน   พ.ศ. 2563 

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

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ......ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี........  
2. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน 
                      และนักศึกษำจังหวัดและศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 ตำมที่ได้มีประกำศใช้พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  30 มีนำคม 
2547 หมวด 7 กำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ มำตรำ 63 -67 ประกอบกับค ำสั่ ง
กระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สป. 133/2561  สั่ง ณ วันที่ 29 มกรำคม 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 20 มีนำคม 2561         
เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  และ
ประกำศส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 30 มีนำคม 2561 เรื่องจัดตั้งศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด เรียกโดยย่อ “ศมร.ศธจ.” แต่ปัจจุบันยังขำดระบบและกลไกที่ชัดเจนถูกต้อง เหมำะสมใน       
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนเครือข่ำยและกำรจัดระบบงำน 
          ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ในฐำนะที่มีภำรกิจหน้ำที่รับผิดชอบในกำรขับเคลื่อนงำนดังกล่ำว  
ตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของศูนย์เสมำรักษ์ประจ ำส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี ในกำรส่งเสริมกำรป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองควำมประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษำ   
จึงได้จัดท ำโครงกำรทบทวนกำรปฏิบัติงำนและจัดท ำแผนกำรตรวจ ติดตำม ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
ประจ ำปี 2563 ขึ้น 
6. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือก ำหนดนโยบำย มำตรกำร แนวทำงและแผนในกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
ในระดับจังหวัด  
 2.2 เพื่อให้ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  สำมำรถบูรณำกำรและขับเคลื่อนกำร
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ได้อย่ำงเป็นระบบมีกลไกและมีเอกภำพในกำรด ำเนินกำร 
 
 
 
 



~ 3 ~ 

 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ  
 1. คณะกรรมกำรตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สป. 133/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 มกรำคม 2561  
 2. คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง   
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
             คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง มีกลไกกำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน
และนักศึกษำจังหวัดให้เป็นระบบ มีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและนักศึกษำ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง   
9. ระยะเวลาด าเนินการ   เมษำยน  – กันยำยน 2563 
10. สถานที่ด าเนินการ    พ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 11.1 แจ้งกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำญจนบุรี และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เข้ำร่วมประชุมฯ 
 11.2 ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
 11.3 สรุปและรำยงำนผล 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 12.1  แต่งตั้งคณะท ำงำน 
 12.2 ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม    57   คน 
 1)  คณะกรรมกำรตำมค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สป. 133/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 มกรำคม 2561  
 2) คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง   
     13.2 เชิงคุณภำพ 
 คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และเครือข่ำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ มีควำม
ชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน มีทัศนคติที่ดีต่อศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำมำรถขับเคลื่อนงำนส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำได้อย่ำงเป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

30,000 29,900 ยังไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน           
ไตรมำสนี ้

ยังไม่มีค่ำใช้จ่ำยใน           
ไตรมำสนี ้

12,465 17,435 

แหล่งงบประมาณ .....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร....... 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 1) ปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid 19)  
 2) ผู้เข้ำร่วมประชุมบำงท่ำน ส่งแบบตอบรับแต่ไม่เข้ำร่วมประชุม โดยไม่แจ้งให้ทำงผู้จัดทรำบล่วงหน้ำ ซึ่ง
อำจมีภำรกิจรำชกำรเร่งด่วน  
 3) นอกจำกกำรประชุม พสน . แล้วควรจัดอบรมเพ่ิมเติมให้ พสน. ในเรื่องกำรสืบสวน สอบสวนป้องกัน
กำรกระท ำผิดของนักเรียนในเรื่องจิตวิทยำ จิตสังคมบ ำบัด เป็นต้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน  
    16.2 แนวทำงแก้ไข 
 ปฏิบัติตำมข้อระมัดระวังกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid 19)
อำทิเช่น รักษำระยะห่ำงในกำรประชุม  กำรใส่หน้ำกำกอนำมัย 
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17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
   จัดท ำแผนกำรออกตรวจ ติดตำม เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
   คณะกรรมกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำจังหวัด เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และเครือข่ำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ         
มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน มีทัศนคติที่ดีต่อศูนย์เสมำรักษ์ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำมำรถขับเคลื่อนงำน
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำได้อย่ำงเป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้อง 
๑9. ผู้รายงาน นำงปำนไพลิน แม้นพรม ต าแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
     โทรศัพท์ 083 0338037  โทรสาร  034-564006-7  E–mail : paiii_@hotmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่   17   เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2563 

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

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ..............ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี...................................................................... 
2. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำรูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่อง 
   เชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ((ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศกึษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

   กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นองค์กรหลักในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศให้มี
ประสิทธิภำพทัดเทียมกับนำนำประเทศ รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำให้กับเยำวชน ประชำชน ให้มีควำมรู้ มีคุณภำพ    
มีศักยภำพในกำรพัฒนำตนเอง พัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
ปีงบประมำณ 2563 กระทรวงศึกษำธิกำรได้เห็นควำมส ำคัญของกำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียน         
มีทำงเลือกเข้ำสู่กำรศึกษำที่หลำกหลำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรให้ผู้ เรียนในสำยอำชีพทั้งผู้ เรียนในระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) สำมำรถเข้ำสู่เส้นทำงกำรศึกษำ           
ในระดับอุดมศึกษำได้ และเพ่ือให้กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำมีควำมต่อเนื่องและเกิดควำมยั่งยืนในระยะยำวต่อไป 
รวมทัง้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศและอุตสำหกรรมไทยแลนด์ 4.0    
    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ได้
จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ค ำสั่งที่ 19/2560 เรื่องกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 3 เมษำยน พ.ศ.2560 โดยมีหน้ำที่ในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำท                
กำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำคหรือจังหวัด แปลงยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติในระดับภำคและจังหวัดที่
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
และพัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่   
   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีได้จัดท ำ “โครงกำรส่งเสริมเวทีและประชำคมเพ่ือกำรจัดท ำ
รูปแบบและแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ”    
เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงำนกำรศึกษำ/สถำนศึกษำในจังหวัดมีนวัตกรรมที่จะสนับสนุนกำรศึกษำที่ต่อเนื่อง                   
เชื่อมโยงระหว่ำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  โดย                 
บูรณำกำรควำมร่วมมือหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกำญจนบุรีตำมกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฯในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID – 19)  
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6. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรจัดกำรเรียนรู้ในระดับกำรศึกษำ  

ขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดกำญจนบุรี        
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
             จังหวัดกำญจนบุรีมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ       
ตำมบริบท (กำรเตรียมควำมพร้อมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ืออำชีพโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน)           
    7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

 หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/สถำนศึกษำทุกระดับในจังหวัดกำญจนบุรีจัดกำรศึกษำตำมรูปแบบ/แนวทำง
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด
กำญจนบุรี  
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ    หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/สถำนศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 
9. ระยะเวลาด าเนินการ   กรกฎำคม - กันยำยน 2563 
10. สถานที่ด าเนินการ     พ้ืนทีจ่ังหวัดกำญจนบุรี  
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

กิจกรรมที่ 1 กำรสร้ำงกำรรับรู้อำชีพร่วมกันในจังหวัดกำญนบุรี 
- จัดท ำโครงกำร และแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ :  ศธจ. / เขตพ้ืนที่ / กศน. / อำชีวศึกษำ และ  

อุดมศึกษำเรียนรู้รวบรวมข้อมูลอำชีพในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
กิจกรรมที่ 2 จัดท ำร่ำงแนวทำง/รูปแบบหลักสูตรเชื่อมโยง ๑ อำชีพในจังหวัดกำญจนบุรี 

๒.๑ ประสำนข้อมูลหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำระดับพ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำ และ 
ระดับอุดมศึกษำ และยกร่ำงแนวทำง/รูปแบบหลักสูตรเชื่อมโยง ๑ อำชีพในจังหวัดกำญจนบุรี 

๒.๒ วิพำกษ์แนวทำง/รูปแบบหลักสูตรเชื่อมโยงฯ ๑ อำชีพจังหวัดกำญจนบุรี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.๓ จัดท ำรูปเล่มแนวทำง/รูปแบบหลักสูตรเชื่อมโยงฯ ๑ อำชีพจังหวัดกำญจนบุรี 

 กิจกรรมที่ ๓ ขับเคลื่อนรูปแบบ/แนวทำงกำรใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ เพื่ออำชีพโดยใช้จังหวัด      
เป็นฐำน 

๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯชี้แจงแนวทำงกำรใช้แนวทำง/รูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ (หลักสูตร ๑ อำชีพจังหวัดกำญจนบุรี) และน ำเสนอ
รูปแบบหลักสูตรฯ(ระดับภำค) 

๓.๒ นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำน และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 กำรสร้ำงกำรรับรู้อำชีพร่วมกันในจังหวัดกำญนบุรี 
- จัดท ำโครงกำร และแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ :  ศธจ. / เขตพ้ืนที่ / กศน. / อำชีวศึกษำ และ  

อุดมศึกษำเรียนรู้รวบรวมข้อมูลอำชีพในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี   
กิจกรรมที่ 2 จัดท ำร่ำงแนวทำง/รูปแบบหลักสูตรเชื่อมโยง ๑ อำชีพในจังหวัดกำญจนบุรี 

๒.๑ ประสำนข้อมูลหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำระดับพ้ืนฐำน ระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำ 
ในกำรจัดท ำกรอบและยกร่ำงโมเดลหลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกำญจนบุรีซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 

เชื่อมโยงเกี่ยวกับอำชีพในจังหวัดกำญจนบุรี  ดังนี้ 
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๒.๒ วิพำกษ์โมเดลหลักสูตรโมเดลหลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกำญจนบุรีโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ ำนวน 25 ท่ำน ณ โรงแรมรำชศุภมิตรและได้ปรับโมเดลตำมค ำแนะน ำ 

๒.๓ ได้เปลี่ยนกิจกรรมจัดท ำรูปเล่มแนวทำง/รูปแบบหลักสูตรเชื่อมโยงฯ ๑ อำชีพจังหวัด 
กำญจนบุรี น ำเสนอผลงำนที่ภำคเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 โครงกำร โดยมีโรงเรียนวดัวังก์วิเวกำรำม     
โรงเรียนบ้ำนห้วยมำลัย โรงเรยีนไทรโน้อยวิทยำ ไปจัดนิทรรศกำรภำยใต้หลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกำญจนบุรี
ซึ่งมีรำยวิชำเพ่ิมเติม ได้แก่ รำยวิชำกำรท่องเที่ยว รำยวิชำศิลป์สร้ำงสรรค์ (กำรเพ้นซ์) รำยวิชำกำรถนอมอำหำร
ท้องถิ่น และทวิศึกษำ ได้แก่ กำรขำย  โดยมี กำรวัดปละประเมินผล ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 
- หน่วยอำชีพ/บุคคล 
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- พัฒนำกำรแบบองค์รวม ๔ ด้ำน 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
- ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอำชีพ 
- คุณลักษณะด้ำนอำชีพ 
- ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ควำมรู้ควำมสำมำรถขั้นพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ 
- คุณลักษณะด้ำนอำชีพ 
- ด้ำนคุณธรรม 
- หน่วยกิตเทียบโอน(หน่วยกิตสะสม) 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- มีทักษะด้ำนอำชีพตำมหลักสูตรปวช. 
- ประกอบอำชีพและมีรำยได้ 
- มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรประกอบอำชีพ 
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 กิจกรรมที่ ๓ ขับเคลื่อนรูปแบบ/แนวทำงกำรใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ เพื่ออำชีพโดยใช้จังหวัดเป็น
ฐำน 

๓.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯชี้แจงแนวทำงกำรใช้แนวทำง/รูปแบบหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ (หลักสูตร ๑ อำชีพจังหวัดกำญจนบุรี) และน ำเสนอรูปแบบ
หลักสูตรฯ(ระดับภำค) ได้ปรับกิจกรรมออกไปจัดท ำปีงบประมำณ 2564  

๓.๒ นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำน และสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
            จังหวัดกำญจนบุรีมีหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ       
ตำมบริบท ของจังหวัดกำญจนบุรี ได้แก่ หลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกำญจนบุรี 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
             ปีกำรศึกษำ 2564 สถำนศึกษำทุกหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำทุกระดับในจังหวัดกำญจนบุรี
จัดกำรศึกษำตำมรูปแบบ แนวทำงหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำที่
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดกำญจนบุรี มีโอกำสสมัครเข้ำร่วมทดลองใช้หลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
กำญจนบุรี  
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

ภาพกิจกรรมวันวิพากษ์โมเดลหลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวกาญจนบุรี 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

100,000 100,000 ยังไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

ยังไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

ยังไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

100,000 

แหล่งงบประมาณ  -  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  จ ำนวน 100,000 บำท 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
   กำรจัดกิจกรรมมีเวลำน้อยเนื่องจำกสถำนกำรณ์โควิด 19 ท ำให้โครงกำรจัดซ้ ำซ้อน 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
                     - 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
            17.1 กำรทดลองใช้หลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกำญจนบุรีที่มีควำมหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง 
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  
   17.2 นิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
           1. จังหวัดกำญจนบุรีมีหลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกำญจนบุรีที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด 
  2.  สถำนศึกษำมีหลักสูตรธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกำญจนบุรีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชน 
  3. นักเรียนได้เรียนรู้อำชีพและฝึกฝนวิชำชีพเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกำญจนบุรี 
๑9. ผู้รายงาน.......นำงวำรินทร์ สุขกุล........ต าแหน่ง.......ศกึษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ................. 
     โทรศัพท์ ๐๓๔-๕๖๔๐๐๒  โทรสาร ๐๓๔-๕๖๔๐๐๖-7  มือถือ 0845799251 
      E–mail : minsono.2504@outlook.co.th     
20. วันที่รายงาน ณ วันที่   30    เดือน  กันยำยน   พ.ศ. 2563 

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



 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
2. ชื่องาน /โครงการ/ กิจกรรม  กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชน 
3. ห้วงเวลารายงาน  ไตรมำสที่ ๑  ต.ค. - ธ.ค. 61   ไตรมำสที่ ๒  ม.ค. - มี.ค. 62  
    ไตรมำสที่ ๓  เม.ย. - มิ.ย. 62   ไตรมำสที่ ๔  ก.ค. - ก.ย. 62 
    สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร   สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
             แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
            แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                    แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล  
              พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545  และ มำตรำ 47 วรรคสอง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออก
กฎกระทรวงไว้ดังนี้ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 
2553 ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรได้ประกำศกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 
กุมภำพันธ์ 2561  ในกฎกระทรวงนี้  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำหมำยถึงกำรประเมินผลและกำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำร
ควบคุมตรวจสอบระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีควำมเกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ และบรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล และให้สถำนศึกษำ
แต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำประกำศก ำหนด 
พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด ำเนินกำร
ตำมแผนที่ก ำหนดไว้จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพให้หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำมีหน้ำที่
ในกำรให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ และแนะน ำสถำนศึกษำ เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม  ว่ำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำมีคุณภำพ 
ดังนั้นส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ และควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำส่งเสริมให้
สถำนศึกษำในสังกัด วำงระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  และน ำมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย  และ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำใช้เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  ให้ได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด   และเพ่ือ
ผลักดันให้สถำนศึกษำแสดงควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรจัดกำรศึกษำ เกิดกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ระหว่ำงส ำนักงำน
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ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  สถำนศึกษำ  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
เพ่ือให้สถำนศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำดังกล่ำว ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผลจึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ใน
สถำนศึกษำเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำข้ึน 
6. วัตถุประสงค์ 
 6.1 เพ่ือตรวจติดตำมมำตรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส       
โคโรน่ำ 2019 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด ๆ และเก็บรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
ทุกแห่ง รวมทั้งส ำรวจข้อมูลและติดตำมสภำพจริงโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอนประจ ำ 
 6.2 เพ่ือพัฒนำโรงเรียนเอกชนให้มีระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำน  
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

  6.3 เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน
เอกชน 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
 ๗.1 เชิงปริมาณ 

   โรงเรียนเอกชนในระบบ จ ำนวน 24 แห่ง มีครูผู้รับผิดชอบ ระบบกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเชื่อมั่นในแนวทำงกำร
ปฏิบัติ และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 

๗.2 เชิงคุณภาพ 
            1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  มีรำยงำนตรวจติดตำมมำตรกำรรองรับกำรเปิดเรียนใน
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด ที่ส่งผลกับระบบ       
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับคุณภำพของผู้เรียนให้เหมำะสม
ยิ่งขึ้น 
              2. โรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำ ทุกโรงเรียน มีระบบกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ    โรงเรียนเอกชน จ ำนวน 24 แห่ง และโรงเรียนนอกระบบ 34 แห่ง 
9. ระยะเวลาด าเนินการ       กรกฎำคม – กันยำยน ๒๕๖3 

10. สถานที่ด าเนินการ        โรงเรียนเอกชนในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 11.1 กำรตรวจติดตำมมำตรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโร
น่ำ 2019 ของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ จังหวัดกำญจนบุรี  
 11.2 กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
         1) รวบรวมข้อมูลกำรประเมินด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (SAR) 
         2) กำรประชุมเพื่อวิเครำะห์รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (SAR) ของโรงเรียน
เอกชน ปีกำรศึกษำ 2562 และสรุปผล 
        3) รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ (SAR) 
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 11.3 ขับเคลื่อนกำรส่งเสริมกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนเอกชน 
                 1) นิเทศ ติดตำม ประเมินมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
        2) รำยงำนผลกำรนิเทศ 
 11.4 รำยงำนผลกำรด ำเนินตำมโครงกำรฯ 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
          1. ด ำเนินกำรตรวจติดตำมมำตรกำรรองรับกำรเปิดเรียนในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โค
โรน่ำ 2019 ของโรงเรียนเอกชนในระบบจ ำนวน 24 แห่ง และนอกระบบ จ ำนวน 34 แห่ง 
          2. กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
จ ำนวน 24 โรงเรียน 
              กำรประชุมเพ่ือวิเครำะห์รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (SAR) ของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสำมัญศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562  
             ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 90 ของครูผู้รับผิดชอบมีกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประเมิน
และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเพ่ิมขึ้น 
          3. ขับเคลื่อนกำรส่งเสริมกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนเอกชน 
              กำรนิเทศ ติดตำมโรงเรียนเอกชน กำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
              ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 100 กำรนิเทศ ติดตำมของโรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำ ที่ได้รับ
กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ มีแนวทำงกำรปฏิบัติให้โรงเรียนมีคุณภำพตำมเกณฑ์
มำตรฐำนระดับกำรศึกษำปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
          ข้อมูลพื้นฐำน หน่วยงำน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
               โรงเรียนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบทั้งหมด จ ำนวน  24  โรง  
                     กำรกุศลของวัด    จ ำนวน     1  โรง     
                     สำมัญปกติ            จ ำนวน   22   โรง 
                       กำรศึกษำสงเครำะห์  จ ำนวน      1   โรง 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
   1. โรงเรียนเอกชนในระบบ จ ำนวน 24 แห่ง และนอกระบบ จ ำนวน 34 แห่ง 
             2. โรงเรียนเอกชนจ ำนวน 24 โรงเรียน (ในระบบ) มีครูผู้รับผิดชอบ ระบบกำรประกันคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเชื่อมั่นในแนว
ทำงกำรปฏิบัติ และสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
   1. ผลกำรตรวจติดตำม โดยกำรตรวจสอบจำกแบบประเมินตนเองในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำค
เรียนเพ่ือเฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 และจำกกำรปฏิบัติจริงของ
โรงเรียน ปรำกฎว่ำโรงเรียนสำมำรถปฏิบัติได้ตำมมำตรกำรทุกแห่ง 
   2. โรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำ ทุกโรงเรียน มีระบบกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ตำมมำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. งบประมาณ 

โครงการที่ได้รับ 
งบประมาณทั้งสิ้น 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณรวม 

(สะสม) 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 1 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ  
ไตรมาส 3 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
 ไตรมาส 4 

72,000 55,030 ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในไตรมำสนี ้ ไม่มีค่ำใช้จ่ำยในไตรมำสนี ้ 55,030 
 

แหล่งงบประมาณ   งบประมำณส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 2563 
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 

  1. กำรอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประเมินมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในครั้ง
ต่อไปน่ำจะให้ครอบคลุมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งครูที่รับผิดชอบและ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

  2. งบประมำณที่จัดสรรยังไม่เพียงพอกับกำรด ำเนินกำร เพรำะบ้ำงโรงเรียนอยู่ไกลไม่สำมำรถมำเข้ำร่วม
กิจกรรมได้ต้องกำรมำพักค้ำงแต่ฝ่ำยจัดก็ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ได้จึงเป็นสำเหตุให้บ้ำงโรงเรียนไม่มำเข้ำร่วม  
             3. อยำกให้ส่วนกลำงเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำครูเอกชนที่รับผิดชอบระบบงำนประกันของ
โรงเรียนพร้อมทั้งผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมพร้อมกันเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ตรงกัน 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
             1. กำรนเิทศ ติดตำม ให้ควำมรู้ควำมข้ำใจมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ  
             2. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมพัฒนำ 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
    1. จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินมำตรฐำนและ       
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   
             2. นิเทศ ติดตำมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำเอกชน เพ่ือเตรียมพร้อมประกัน
คุณภำพภำยนอก ต่อไป 
             3. จัดท ำประกำศกำรให้ควำมเห็นชอบคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน ที่มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
             4. จัดท ำเกียรติบัตรเพ่ือยกย่อง เชิญชู ระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ 

   5. พัฒนำโรงเรียนเอกชนให้มีระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำให้มี 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

   1. ครผูู้รับผิดชอบ ระบบกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำเอกชน ประเภทสำมัญ
ศึกษำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ แนวทำงกำรปฏิบัติระบบกำรประเมินและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำน
กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
              2. โรงเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
              3. โรงเรียนมขี้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
              4. ชุมชนมีควำมเชื่อถือศรัทธำต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน 
              5. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด มีคลังข้อมูลสำรสนเทศระบบกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำ    
19. ผู้รายงาน นำงสำวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์   ต าแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
      โทรศัพท์ 034564002   โทรสาร  034564006-7   E-mail: ............................... 
20. วันที่รายงาน ณ  วันที่   30   เดอืน  กันยำยน   พ.ศ. 2563 
 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ......ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี........  
2. ชื่อโครงการ …ยกระดับคุณธรรม ควำมโปร่งใสของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
                      ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลกัการและเหตุผล  
                ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ก ำหนด
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐน ำแนวทำงตำมยุทธศำสตร์ชำติ ไปด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตของหน่วยงำน โดยยุทธศำสตร์ชำติ ฯ ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ว่ำ  “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติ
ต้ำนทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ เป็นควำมมุ่งหมำยที่จะให้ประเทศไทย
ในระยะข้ำงหน้ำปลอดจำกกำรทุจริตและมุ่งสู่กำรมีมำตรฐำนทำงคุณธรรม  จริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง หน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน ตลอดจนประชำชนทุกคน เพื่อร่วมกันรักษำผลประโยชน์ของชำติ อันจะส่งผลให้ดัชนีกำรรับรู้   
กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยสูงขึ้น เป็นเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่
ต้องกำรให้ค่ำ CPI ของประเทศไทยสูงขึ้น เพื่อแสดงถึงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนภำครัฐ โดยยุทธศำสตร์ชำติ ฯ 
มีพันธกิจ คือ “สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบ
บูรณำกำร และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกัน  และปรำบปรำมกำรทุจริตทั ้งระบบให้ม ีมำตรฐำนสำกล”          
ซึ่งพันธกิจนี้ แสดงถึงกำรวำงรำกฐำนทำงควำมคิดของประชำชนคนไทย ที่นอกจำกตนเองไม่กระท ำกำรทุจริต        
และต้องไม่ทนต่อกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพำะกำรก้ำวข้ำมค่ำนิยมระบบอุปถัมภ์ และควำมเพิกเฉย
ต่อกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ มีเจตจ ำนงที่ต้องกำรชำติไทยใสสะอำด 
            ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุ รี  ในฐำนะเป็นหน่ วยงำนเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริต
กระทรวงศึกษำธิกำร  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน           
ของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มุ่งสู่กำรพัฒนำงำนอย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืนขององค์กร  ปีงบประมำณ 2563  เพ่ือรองรับต่อกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และตำมแนวทำงต่ำง ๆ ที่รัฐบำลมีแนวนโยบำยหรือ
มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพ่ือพัฒนำระบบงำน เพ่ือยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมทั้งน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร
ให้เกิดประสิทธิผลอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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โดยแยกจัดท าเป็นโครงการย่อย ดังนี้ 
 
      โครงการย่อยที่ 1 และ 2  (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  Assessment : ITA) 
ส าหรับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2563 / โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563) 
 
6. วัตถุประสงค์ 
           6.1 เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ และส่งเสริมให้ได้รับควำมรู้เรื่องกฎหมำย ป.ป.ช.ที่เก่ียวข้อง  
           6.2 เพ่ือยกระดับคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีให้เป็นไปตำมเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ของแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
        6.3 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำกลไกกระบวนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แบบบูรณำกำรให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมข้ัน  และเท่ำทันต่อสถำนกำรณ์กำรทุจริต 
          6.4 เพ่ือให้บุคลำกรของของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี สำมำรถจัดส่งข้อมูล/หลักฐำน          
เชิงประจักษ์ ตำมข้อค ำถำมที่เกี่ยวข้องบนพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริงในกำรด ำเนินงำน 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
              บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 30 คน 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
            ผู้ เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปรงใสใน              
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ     

8.1 บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
8.2 โรงเรียนเอกชน จ ำนวน 7 โรงเรียน 

9. ระยะเวลาด าเนินการ …… พฤษภำคม – กันยำยน 2563…. 
10. สถานที่ด าเนินการ..........จังหวัดกำญจนบุรี / โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำญจนบุรี........... 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
        11.1 กำรอบรมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ วินัย กำรเงิน กำรคลัง ของรัฐ พ.ศ 2561   
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของส่วนรำชกำร พ.ศ. 2556 พระรำชกฤษฎีกำ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
        11.2 ให้ควำมรู้กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ด้ำนกำร
เปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (ITA)  ของส ำนักงำนศึกษำศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี   
        11.3 กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย 
3 ยุทธศำสตร์ 13  กลยุทธ์ 41 โครงกำร/กิจกรรม 
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12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
        12.1 บันทึกลงนำมว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำรป้องกันและต่อต้ำน 
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
         12.2 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
         12.3 กำรวิเครำะห์เพ่ือด ำเนินกำรจัดท ำมำตรกำรส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
         12.4 จัดท ำมำตรฐำนควำมโปร่งใสของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7) 
        13.1 เชิงปริมำณ 
                1. บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 30 คน  ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมกำรควำมโปร่งใส 

      2. บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 
47 คน  
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
  

 
 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

[ดึงดูดความสนใจของผูอ่้านของคุณดว้ยค าอา้งอิงท่ียอดเยี่ย

มจากเอกสาร หรือใชพ้ื้นท่ีน้ีเพื่อเนน้จุดส าคญั 

เม่ือตอ้งการวางกล่องขอ้ความท่ีส่วนใดกต็ามของหนา้น้ี 

กเ็พียงแค่ลากกล่องขอ้ความนั้นมา] 

 
  

 

[ดึงดูดความสนใจของผูอ่้านของคุณดว้ยค าอา้งอิงท่ียอด

เยี่ยมจากเอกสาร หรือใชพ้ื้นท่ีน้ีเพื่อเนน้จุดส าคญั 

เม่ือตอ้งการวางกล่องขอ้ความท่ีส่วนใดกต็ามของหนา้น้ี 

กเ็พียงแค่ลากกล่องขอ้ความนั้นมา] 
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15. งบประมาณ 
 - รวมท้ำยโครงกำร - 
  

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
                  - ไม่มี  - 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
                  - ไม่มี  - 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
             กำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะ (Open Data integrit and Transparcncy Assessment:OIT) 
ตำมตัวชี้วัดที่ 9 เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 เรื่อง กำรป้องกันกำรทุจริตยุทธศำสตร์  บนหน้ำเว็บไซด์
ของหน่วยงำน   
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

    1. สำธำรณชนมีควำมเชื่อม่ันในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐ  ที่ส่งเสริมสนับสนุนและสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กร ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีเป็นองค์กรที่ปฏิบัติงำนอย่ำงซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือรณรงค์
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 
               2. กำรแสดงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน กำรให้งบประมำณสนับสนุน และกำรให้องค์ควำมรู้รำย
โรงเรียนตอบสนองควำมต้องกำรและกำรพัฒนำอย่ำงแท้จริง 
19. ผู้รายงาน น.ส.ปิยนำถ  สืบเนียม   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
      หน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี       โทรศัพท์ 034-564001 
       โทรสาร 034-564006     E-mail: poopiyanard@gmail.com 

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

 

mailto:poopiyanard@gmail.com
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โครงการย่อยท่ี 3  (หลักสูตรเชิงพื้นที่ส าหรับพัฒนานวัตกรสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านบริหารจัดการโรงเรียน
ทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี (ภายใต้โครงการ ITA) 
 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1. เพ่ือวิจัยและพัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำรโรงเรียนทั้ง
ระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน  จังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 1 เรื่อง 

6.2 เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เพื่อใช้พัฒนำหน่วยงำนในสังกัด เรื่อง 
หลักสูตรเชิงพ้ืนที่พัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนบริหำรจัดกำรโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน  
จังหวัดกำญจนบุรี  

6.3 เพ่ือนิ เทศ ติดตำมผลกำรใช้  หลักสูตรเชิงพ้ืนที่ พัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำน                    
บริหำรจัดกำรโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน  จังหวัดกำญจนบุรี โดยนิเทศนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกลุ่มป้ำหมำยที่มี
สภำพควำมพร้อม จ ำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนละอย่ำงน้อย จ ำนวน 1 นวัตกรรม  
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
      7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

    ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีจัดท ำวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ เรื่อง 
หลักสูตรภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำศึกษำนิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
จังหวัดกำญจนบุรี (ภำยใต้นวัตกรรมกำรนิเทศเชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับครูเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ
โรงเรียนในจังหวัดกำญจนบุรี) จ ำนวน 1 เรื่อง       
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี                    
วิจัยและพัฒนำ เรื่อง หลักสูตรภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำศึกษำนิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงกำร
กองทุนกำรศึกษำ จังหวัดกำญจนบุรี (ภำยใต้นวัตกรรมกำรนิเทศเชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกำญจนบุรี) มีคุณภำพเชิงประจักษ์ 4 ประเด็นดังนี้ 
            1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีสังเครำะห์ผลกำรศึกษำสภำพควำมต้องกำรและข้อมูลพื้นฐำน
เพ่ือเป็นแนวทำงกำรพัฒนำนวัตกรรมส ำหรับโครงกำรขับเคลื่อนเครือข่ำยโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ จังหวัด
กำญจนบุรี 

 2) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีสังเครำะห์ผลกำรยกร่ำงหลักสูตรภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำ
ศึกษำนิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ จังหวัดกำญจนบุรี (ภำยใต้นวัตกรรม
กำรนิเทศเชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับครูเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกำญจนบุรี)  
  3) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีสังเครำะห์ผลกำรน ำหลักสูตรภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำ
ศึกษำนิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ จังหวัดกำญจนบุรี (ภำยใต้นวัตกรรม
กำรนิเทศเชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับครูเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกำญจนบุรี) ไปใช้พัฒนำ
ศึกษำนิเทศก์คุณธรรมในจังหวัดกำญจนบุรี 
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8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย โรงเรียน 3 ลักษณะดังนี้ 1. โรงเรียนที่มีสภำพควำมพร้อมและควำมต้องกำร
ในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำจ ำนวน 7 โรงเรียน คือ  โรงเรียนถ้ ำองจุ โรงเรียนบ้ำนดงเสลำ โรงเรียนบ้ำนไร่  
โรงเรียนบ้ำนห้วยเสือ โรงเรียนบ้ำนทุ่งเสือโทน โรงเรียนสมำคมป่ำไม้อุทิศแห่งประเทศไทย โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยำ
คม 2.โรงเรียนที่มีควำมประสงค์เข้ำร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ำยในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำญจนบุรี 
จ ำนวน 2 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนเก่ำวิทยำ และโรงเรียนบ้ำนหนองอ ำเภอจีน จังหวัดกำญจนบุรี และ                    
3.โรงเรียนที่ตั้งใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนไร่ป้ำ ซึ่งผู้วิจัยจะด ำเนินกำรศึกษำสภำพควำมพร้อมและควำมต้องกำร
สอดคล้องกับงบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 10 โรงเรียนในกำรพัฒนำร่วมกันต่อไป 
9. ระยะเวลาด าเนินการ   12  เดือน  
10. สถานที่ด าเนินการ     มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี  ศูนย์กสิกรรมธรรมชำติ KSL จังหวัดกำญจนบุรี 
โรงแรมรำชศุภมิตร จังหวัดกำญจนบุรี โรงแรมมิตรพันธ์ จ.กำญจนบุรี และโรงเรียนต่ำง ๆที่ระบุในข้อ 8 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 11.1 ศึกษำสภำพควำมต้องกำรและข้อมูลพื้นฐำน 
 11.2 กำรยกร่ำงหลักสูตรเชิงพ้ืนที่พัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนทั้ง
ระบบ โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน จังหวัดกำญจนบุรี 
 11.3 น ำหลักสูตรเชิงพ้ืนที่พัฒนำนวัตกรสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนทั้งระบบ 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐำน จังหวัดกำญจนบุรี 
 11.4 สรุปผลและประเมินผลกำรใช้หลักสูตรภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำศึกษำนิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ จังหวัดกำญจนบุรี (ภำยใต้นวัตกรรมกำรนิเทศเชิงสร้ำงสรรค์
ส ำหรับครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกำญจนบุรี)  
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
            12.1 กำรศึกษำสภำพควำมต้องกำรและข้อมูลพ้ืนฐำนกำรพัฒนำหลักสูตรภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำ
ศึกษำนิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ จังหวัดกำญจนบุรี (ภำยใต้นวัตกรรม
กำรนิเทศเชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับครูเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกำญจนบุรี) พบว่ำ พลเอก
ไพบูลย์ คุ้มฉำยำ องคมนตรี อำสำสมัครส่วนกลำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   อำสำสมัคร               
เชิงพ้ืนที่ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกำญจนบุรี ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ศึกษำนิเทศก์คุณธรรมในจังหวัดกำญจนบุรี  
คณะผู้บริหำร ครู ชุมชน และบุคลำกรที่เก่ียวข้อง มีควำมต้องกำรให้มีกำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์คุณธรรมที่รับผิดชอบ
โครงกำรโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรนิเทศ พร้อมขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงกำร               
กองทุนกำรศึกษำของจังหวัดกำญจนบุรี โดยระบุองค์ควำมรู้ที่ศึกษำนิเทศก์คุณธรรมควรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ดังนี้คือ 
  - องค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำแผนพัฒนำกำรศึกษำในระดับโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ 
  - องค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำแผนปฏิบัติกำรศึกษำในระดับโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ 
  - องค์ควำมรู้ด้ำนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ 
  - องค์ควำมรู้ด้ำน 3 เสำหลักและกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
  - หลักกำรนิเทศโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
  - เครื่องมือในกำรนิเทศ ติดตำม กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรศึกษำใน
ระดับโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
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  -กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนคุณธรรมในระดับโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
  -กำรใช้ภำคีเครือข่ำยในกำรร่วมพัฒนำโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
 12.2 กำรยกร่ำงหลักสูตรภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำศึกษำนิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนใน
โครงกำรกองทุนกำรศึกษำ จังหวัดกำญจนบุรี (ภำยใต้นวัตกรรมกำรนิเทศเชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับครูเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกำญจนบุรี) พบว่ำ หลักสูตรภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำศึกษำนิเทศก์
คุณธรรม ประกอบด้วย หลักกำร วัตถุประสงค์ โครงสร้ำง/เนื้อหำ ขั้นตอน/กระบวนกำรในกำรด ำเนินงำน แน ว
ทำงกำรประเมินผล ปัจจัยสนับสนุน เงื่อนไข/กลไกสู่ควำมส ำเร็จ 
 12.3 กำรน ำหลักสูตรภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำศึกษำนิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงกำร
กองทุนกำรศึกษำ จังหวัดกำญจนบุรี (ภำยใต้นวัตกรรมกำรนิเทศเชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับครูเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกำญจนบุรี) ไปใช้จริง พบว่ำ  

1) ศึกษำนิเทศก์คุณธรรมในจังหวัดกำญจนบุรีทุกคนมีองค์ควำมรู้ประเด็นที่พัฒนำ และสำมำรถ
ลงพ้ืนที่นิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนตำมกลุ่มเป้ำหมำยให้สำมำรถพัฒนำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำร
จัดกำรศึกษำ และกำรจัดท ำโครงกำรสู่กำรพัฒนำ 5 กลยุทธ์ 

2) บุคลำกรที่เป็นภำคีเครือข่ำยในคณะท ำงำนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำอ่ืนๆ เช่น สบค. 
อำสำสมัครส่วนกลำง อำสำสมัครเชิงพ้ืนที่ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ และข้ำรำชกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญของ สพฐ.ให้ควำม
ร่วมมือในกำรนิเทศ โดยใช้วิธีกำรประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทำงปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้พัฒนำศึกษำนิเทศก์
คุณธรรมจังหวัดกำญจนบุรีได้พัฒนำแล้ว 
 12.4 กำรสรุปผลและประเมินผลกำรใช้หลักสูตรภำคีเครือข่ำยร่วมพัฒนำศึกษำนิเทศก์คุณธรรมเพ่ือ
ขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ จังหวัดกำญจนบุรี (ภำยใต้นวัตกรรมกำรนิ เทศเชิงสร้ำงสรรค์
ส ำหรับครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกำญจนบุรี) พบว่ำ  

1) ศึกษำนิ เทศก์คุณธรรมในจังหวัดกำญจนบุ รีทุกคน มีองค์ควำมรู้ประเด็นที่ พัฒนำ                  
และมีทักษะ  ควำมสำมำรถลงพ้ืนที่นิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนตำมกลุ่มเป้ำหมำยให้สำมำรถพัฒนำแผนพัฒนำกำร                  
จัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรจัดกำรศึกษำ และกำรจัดท ำโครงกำรสู่กำรพัฒนำ 5 กลยุทธ์ ในระดับดี                         
และผลกระทบเชิงบวกที่ค้นพบเพ่ิมเติม คือ โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำมีกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะชีวิตและอำชีพ อยู่ในระดับดี แต่ควรปรับปรุงและพัฒนำ ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ด้ำนกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ  

2) บุคลำกรที่เป็นภำคีเครือข่ำยในคณะท ำงำนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำอ่ืนๆ เช่น สบค. 
อำสำสมัครส่วนกลำง อำสำสมัครเชิงพ้ืนที่ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ และข้ำรำชกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญของ สพฐ.ให้ควำม
ร่วมมือในกำรนิเทศผลกำรไปนิเทศ ส่งผลให้ได้ผลกำรพัฒนำโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี เพ่ิมขึ้น
จำกกลุ่มเป้ำหมำยที่ระบุในโครงกำร และผลกำรลงพ้ืนที่นิเทศ ช่วยเหลือโรงเรียนตำมกลุ่ มเป้ำหมำยให้สำมำรถ
พัฒนำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรจัดกำรศึกษำ และกำรจัดท ำโครงกำรสู่กำรพัฒนำ 5 กลยุทธ์                      
ในระดับดี  และผลกระทบเชิงบวกที่ค้นพบเพ่ิมเติม คือ โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำมีกำรพัฒนำ                   
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตและอำชีพ อยู่ในระดับดี แต่ควรปรับปรุงและพัฒนำ ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
ด้ำนกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนกองทุนกำรศึกษำ  
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13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 

   ผลกำรด ำเนินงำนกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ เรื่อง หลักสูตรภำคีเครือข่ำยร่วม
พัฒนำศึกษำนิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ จังหวัดกำญจนบุรี (ภำยใต้
นวัตกรรมกำรนิเทศเชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกำญจนบุรี) ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ด ำเนินกำรส ำเร็จ จ ำนวน 1 เรื่อง ด ำเนินกำรส ำเร็จ  คิดเป็นร้อยละ 100 
     13.2 เชิงคุณภำพ 

   ผลกำรด ำเนินงำนกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำ เรื่อง หลักสูตรภำคีเครือข่ำยร่วม
พัฒนำศึกษำนิเทศก์คุณธรรมเพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ จังหวัดกำญจนบุรี (ภำยใต้
นวัตกรรมกำรนิเทศเชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนในจังหวัดกำญจนบุรี) ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ด ำเนินกำรส ำเร็จและประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 5 ท่ำน พบว่ำ อยู่ใน
ระดับดี และข้อเสนอแนะ พบว่ำ  ควรมีกำรพัฒนำต่อยอดโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำเพ่ือเติมเต็มให้เป็น
แบบอย่ำงโรงเรียนที่มีคุณภำพของจังหวัดกำญจนบุรี  
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ  
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15. งบประมาณ 
            - รวมท้ำยโครงกำร - 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
                -  
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
               - 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 17.1 ของบประมำณของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี และจังหวัดกำญจนบุรีในกำรวิจัยและ
พัฒนำต่อเนื่องโดยกำรขยำยผลให้ศึกษำนิเทศก์ร่วมกันพัฒนำรำยโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐำน เพรำะ
โรงเรียนในจังหวัดกำญจนบุรีมีบริบทที่แตกต่ำงกันมำกและควำมส ำเร็จในปีกำรศึกษำ 2563 ไม่เท่ำกันและควำม
ต้องกำรกำรพัฒนำเร่งด่วนของโรงเรียนมีควำมแตกต่ำงกัน 
 17.2 สร้ำงภำคีเครือข่ำยที่มีควำมหลำกหลำยเพื่อร่วมกันพัฒนำสู่เป้ำหมำย 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 18.1 จังหวัดกำญจนบุรีเป็นต้นแบบในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
 18.2 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีมีนวัตกรรมขององค์กรในกำรพัฒนำโรงเรียนโครงกำรกอง
ทุนกำรศึกษำ 
 18.3 ศึกษำนิเทศก์คุณธรรมในจังหวัดกำญจนบุรีมีนวัตกรรมด้ำนหลักสูตรและแนวทำงกำรพัฒนำสู่กำร
ปฏิบัติเชิงพ้ืนที่ในกำรพัฒนำโรงเรียนโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ 
 18.4 โรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำรพัฒนำกำรศึกษำและได้รับควำม
เชื่อมั่นจำกผู้ปกครองและชุมชนในกำรพำลูกหลำนเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ 
 18.5 ผู้บริหำรโรงเรียน คณะครู และชุมชน  มีควำมรัก สำมัคคีและร่วมมือในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
และยั่งยืน 
 18.6 ภำคีเครือข่ำยที่ร่วมมือพัฒนำโรงเรียนในโครงกำรกองทุนกำรศึกษำ ได้ให้ควำมส ำคัญและร่วมมือ 
เป็นกำรสร้ำงสิ่งที่ดีด้ำนกำรศึกษำและพัฒนำแบบองคำพยพ 
 18.7 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำคุณภำพทุกด้ำนเพ่ือปลูกฝังให้เป็นพลเมืองดีของบ้ำนเมืองและกำรเป็นคน
เก่ง คนมีควำมสุขอยู่ร่วมในสังคมต่อไปในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
๑9. ผู้รายงาน นำงสำลินี  อุดมผล .ต าแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
     โทรศัพท์ 081-7359641โทรสาร...034-564006-7....E–mail : nogissara@hotmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  30   เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2563 

-------------------------------------- 
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    โครงการย่อยที่ 4  (โครงการเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ประจ าปี 2563) 

6. วัตถุประสงค์    

6.1 เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักจิตส ำนึกด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และสำมำรถน ำไปด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 

6.๒ เพ่ือให้บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักจิตอำสำ และ
สำมำรถน ำไปปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

6.3 เพ่ือเสริมสร้ำงทัศนคติที่ดี ค่ำนิยมที่ดี วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะใน
กำรปฏิบัติงำน   

6.4 เพ่ือพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรยึดมั่นควำมถูกต้องชอบธรรม  มีคุณธรรม จริยธรรม  และส่งเสริมให้มี
จิตส ำนึกในกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีตำมรอยพระยุคลบำท 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
         7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
              บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีทุกคน 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
            ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจิตอำสำ 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ     

    บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
9. ระยะเวลาด าเนินการ ……... มิถุนำยน – กันยำยน 2563…. 
10. สถานทีด่ าเนินการ.............จังหวัดกำญจนบุรี........... 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
         11.1 จัดประชุมคณะท ำงำนด ำเนินงำนจัดท ำเนื้อหำ/เอกสำร/แบบทดสอบ 
          11.2 จัดท ำสื่อกำรอบรมออนไลน์ 

11.3 พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
11.4 จดัท ำ VTR ในกำรเผยแพร่ข้อมูลสำธำรณะในเว็บไซต์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
     12.1 จัดประชุมคณะท ำงำนด ำเนินงำนจัดท ำเนื้อหำ/เอกสำร/แบบทดสอ 
          12.2 จัดท ำสื่อกำรอบรมออนไลน์ 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7) 
          13.1 เชิงปริมำณ 
               ร้อยละ 100 บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ผ่ำนกำรอบรมเสริมสร้ำง
จิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และจิตอำสำ ประจ ำปี 2563        
          13.2 เชิงคุณภำพ 
              บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ผ่ำนกำรอบรมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม และจิตอำสำ ประจ ำปี 2563 
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

- 
15. งบประมาณ 
            - รวมท้ำยโครงกำร - 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
               - 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 

     - 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      - 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ผ่ำนกำรอบรมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตอำสำ ประจ ำปี 2563 
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวฉัตรกุล ตรงคมำลี  ต าแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไปปฏิบัติกำร 
     โทรศัพท์ 089 1939456  โทรสาร...034-564006-7....E–mail : ...................................... 
20. วันที่รายงาน ณ วนัที่  30    เดือน  กันยำยน   พ.ศ. 2563 
 

...................................................... 
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    โครงการย่อยที่ 5  (โครงการคนดีกาญจน์ศึกษา ประจ าปี 2563) 
6. วัตถุประสงค์    

เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกำศเกียรติคุณข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำน   
ทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำญจนบุรี ที่ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงำนเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับยกย่อง
ในสังคมผู้ร่วมงำนอย่ำงเปิดเผย และมีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
         7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
              ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน 80 คน 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
          ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำญจนบุรี ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และประกำศเกียรติคุณในงำนวันครู พร้อมทั้งเผยแพร่ “คนดีกำญจน์ศึกษำ” ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจ และได้รับแรงบันดำลใจจำกแบบอย่ำงที่ดี 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ     

    ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำญจนบุรี 
9. ระยะเวลาด าเนินการ ……... มิถุนำยน – กันยำยน 2563…. 
10. สถานที่ด าเนินการ.............จังหวัดกำญจนบุรี........... 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
         11.1 จัดประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวำงแผนเตรียมกำร 
          11.2 ประสำนไปยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำญจนบุรีเข้ำร่วมจัดท ำเกณฑ ์           
กำรประเมินและตัวบ่งชี้”ครูดีศรีเมืองกำญจนบุรี” 

11.3 จัดตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์กำรประกวด/ด ำเนินกำรจัดกำรประกวด/พิจำรณำผลงำนที่
ส่งเข้ำประกวดพร้อมตัดสินและประกำศผลที่ได้รับรำงวัล 

11.4 จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ประวัติ 
11.5 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
  ด ำเนินกำรตัดสินและประกำศผลกำรประกวดที่ได้รับรำงวัล เมื่อวันที่ 26 มิถุนำยน 2563              

ณ ห้องปฏิบัติกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7) 
          13.1 เชิงปริมำณ 
               1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำญจนบุรี  ที่ประพฤติปฏิบัติดี และมี
คุณสมบัติที่จะได้รับรำงวัลคนดีศรีกำญจน์ศึกษำ จำกทุกสังกัด (16 สังกัด) ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ประกำศเกียรติคุณ จ ำนวน 70 คน 
      2) ต้นแบบคนดีศรีกำญจน์ศึกษำ ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติและประกำศเกียรติคุณ จ ำนวน 5 คน 
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          13.2 เชิงคุณภำพ 
      1) ยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกำศเกียรติคุณข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำน

ทำงกำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำญจนบุรี ที่ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงำนเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับยกย่อง
ในสังคมผู้ร่วมงำนอย่ำงเปิดเผย และมีคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด 

      2) ได้ต้นแบบในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี ที่จะถือ 
เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติในลักษณะแบบอย่ำงที่ดี (Model   
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

- 
15. งบประมาณ 

     - รวมท้ำยโครงกำร - 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
               บุคลำกรอำจไม่สำมำรถร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน  เนื่องจำกติดภำรกิจรำชกำร 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 

     ประชำสัมพันธ์แจ้งไปยังหน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกสังกัดร่วมโครงกำร 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 ยกย่องเชิดชูเกยีรติ และประกำศเกียรติคุณข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดกำญจนบุรี ที่ประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงำนเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับยกย่องใน
สังคมผู้ร่วมงำนอย่ำงเปิดเผย และมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด 
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวฉัตรกุล ตรงคมำลี  ต าแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไปปฏิบัติกำร 
     โทรศัพท์ 089 1939456  โทรสาร...034-564006-7....E–mail : ...................................... 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 30  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563 

 
 

................................................ 
 
15. งบประมาณจากโครงการย่อย จ านวน 5 โครงการ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

170,000 68,110 ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 68,110 101,890 

แหล่งงบประมาณ .....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร....... 
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19. ผู้รายงาน น.ส.ปิยนำถ  สืบเนียม   ต าแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
      หน่วยงาน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี       โทรศัพท์ 034-564001 
       โทรสาร 034-564006     E-mail: poopiyanard@gmail.com 

       ผู้รายงาน นำงสำลินี  อุดมผล  ต าแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
     โทรศัพท์ 081-7359641  โทรสาร...034-564006-7....E–mail : nogissara@hotmail.com 

     ผู้รายงาน นำงสำวฉัตรกุล ตรงคมำลี  ต าแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรทั่วไปปฏิบัติกำร 
     โทรศัพท์ 081-7359641  โทรสาร...034-564006-7....E–mail : nogissara@hotmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่   30    เดือน   กันยำยน  พ.ศ. 2563 
 

-------------------------------------- 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ......ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี........  
2. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ประจ ำปี 2563 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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 ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
           ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ได้จัดท ำและ
พัฒนำระบบสำรสนเทศข้อมูลลูกเสือ ยุวกำชำดและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
ตลอดจนจัดท ำคู่มือกำรใช้งำน และมอบหมำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทุกจังหวัด ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำน
ลูกเสือ ยุวกำชำด และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ โดยประสำนหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้มีข้อมูลสำรสนเทศที่จะสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำน รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนลูกเสือยุวกำชำดและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ตลอดจนประสำนงำนหน่วยงำนในพ้ืนที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน     
กำรก ำกับติดตำมกำรจัดเก็บข้อมูลดังกล่ำวให้เป็นปัจจุบัน 
           ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ในฐำนะท่ีมีภำรกิจหน้ำที่รับผิดชอบ ในกำรขับเคลื่อนงำน
ดังกล่ำว ได้ตระหนักและเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรมีข้อมูลสำรสนเทศครบถ้วนสมบูรณ์ จึง จัดท ำโครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ขึ้น เพ่ือให้ควำมรู้กำรใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
กับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบกำรจัดเก็บข้อมูลในสถำนศึกษำ/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติงำนร่วมกันในกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำด 
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  
6. วัตถุประสงค ์
           6.1 เพ่ือให้มีควำมรู้กำรใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำดและ พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
           6.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติงำนกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำดและ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ร่วมกับสถำนศึกษำ/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวง ศึกษำธิกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี  
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
           เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบกำรจัดเก็บข้อมูลในสถำนศึกษำ/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวง 
ศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เข้ำรับกำรฝึกอบรม ร้อยละ 80    
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
           7.2.1 ผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้กำรใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนลูกเสือ  ยวุกำชำด
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ร้อยละ 80 
           7.2.2 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ  80 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เจ้ำหน้ำที่ และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือใน
จังหวัดกำญจนบุรี  
9. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนกรกฎำคม 2563   -   กันยำยน 2563     
10. สถานที่ด าเนินการ  พ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

1. แต่งตั้งคณะท ำงำน ประชุมมอบหมำยงำน 

2. ด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำด 
3. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ได้ส่งหนังสือแจ้งให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/สถำนศึกษำ กรอก
ข้อมูลลูกเสือ ยุวกำชำด ลงในระบบฐำนข้อมูล ภำยใน 30 กันยำยน 2563 
 2) ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีเข้ำใช้กำรใช้งำนและสำมำรถกรอกข้อมูลลงในระบบฐำนข้อมูลได้ 
 3) มีกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนลูกเสือ ยุวกำชำดและ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ ร่วมกับสถำนศึกษำ/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวง ศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
จังหวัดกำญจนบุรี  
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ   
           เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบกำรจัดเก็บข้อมูลในสถำนศึกษำ/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เข้ำรับกำรฝึกอบรม ร้อยละ 80    
 13.2 เชิงคุณภำพ 
 1. เจำ้หน้ำที่ที่รับผิดชอบกำรจดัเก็บข้อมูลในสถำนศึกษำ/หนว่ยงำนทำงกำรศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้กำรใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศในกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนลูกเสือ 
ยุวกำชำด และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
 2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ  80 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ไดร้ับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

13,000 12,400 ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำย           
ในไตรมำสนี ้

12,400 

แหล่งงบประมาณ .....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร....... 
 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
    1) ผู้เข้ำร่วมประชุมบำงท่ำน ส่งแบบตอบรับแต่ไม่เข้ำร่วมประชุม โดยไม่แจ้งให้ทำงผู้จัดทรำบล่วงหน้ำ ซึ่ง
อำจมภีำรกิจรำชกำรเร่งด่วน 
 2) ระบบฐำนข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ 
      16.2 แนวทำงแก้ไข 
 ควรมีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
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17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลลูกเสือ ยุวกำชำด และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ/สถำนศึกษำ ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ  
 มีข้อมูลลูกเสือ ยุวกำชำด และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ ส ำหรับเป็น
ข้อมูลในกำรพัฒนำ ปรับปรุงกำรท ำงำนได้ 
๑9. ผู้รายงาน  นำงปำนไพลิน  แม้นพรม   ต าแหน่ง  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร 
      โทรศัพท์ 083 – 033 – 8037      โทรสาร 034 – 564006 - 7   E–mail :  
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  2  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2563 

 

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

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  
2. ชื่อโครงการ   สร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ  

 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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 ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

  ด้วยสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ  บดินทรเทพยวรำงกูร ทรงตอบรับกำรขึ้นทรงรำชย์                 
เป็นพระมหำกษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2559 จึงทรงมีพระบรม       
รำโชบำยเพ่ือสืบสำนพระรำชปณิธำนแห่งองค์พระบรมชนกนำถในกำรสร้ำงคนดีให้แก่บ้ำนเมือง  โดยทรงมุ่ง        
ให้กำรศึกษำต้องสร้ำงพ้ืนฐำนแก่นักเรียน 4 ด้ำน ประกอบด้วย (1) กำรมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง (2) กำรมี
พ้ืนฐำนชีวิตที่มั่งคงมีคุณธรรม (3) กำรมีงำนท ำ-มีอำชีพและ (4) กำรเป็นพลเมืองดี ดังนั้นเนื่องในวโรกำสที่สมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เสด็จเถลิงถวัลย์สิริรำชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำล
ที่ 10 แห่งพระบรมรำชจักรีวงศ์ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตน้อมน ำพระบรม      
รำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ มำเป็นหลักชัยในกำรสร้ำงผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนำให้เป็นคนเก่งสู่กำรปฏิบัติตำมรอย
พระยุคลบำทอย่ำงเป็นรูปธรรม ด้วยกำรมุ่งสร้ำงให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี ซึ่งกำรเป็นพลเมืองดีนั้น ประกอบด้วย    
(1) กำรเป็นพลเมืองดีเป็นหน้ำที่ของทุกคน (2) ครอบครัว สถำนศึกษำ และสถำนประกอบกำรต้องส่งเสริมให้      
ทุกคนมีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมือง (3) กำรเป็นพลเมืองดีคือ “ เห็นอะไรที่จะท ำให้บ้ำนเมืองได้ก็ต้องท ำ” 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงจัดท ำโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดี               
ตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ ขึ้น 
6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษำเรียนรู้พระรำชกรณียกิจของพระรำชวงศ์จักรี 
6.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐำนชีวิต 

มั่นคงและมีคุณธรรม 
 6.3 เพ่ือส่งเสริมให้คร ูบุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของทิ้งถิ่นและชุมชน 
มีจิต ำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ  
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ จ ำนวน 380 คน 
       1) ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ บุคลำกรหน่วยงำนต่ำง ๆ และผู้ปกครอง 
                    นักเรียน นักศึกษำ 
                 2) หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนอื่นในจังหวัดกำญจนบุรี 
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
                  1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีควำมรักสถำบันหลักของชำติและยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
                      อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

        2) ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตส ำนึกรักษ์ ภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ บุคลำกรหน่วยงำนต่ำง ๆ และผู้ปกครอง 
9. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนกรกฎำคม 2563   -   กันยำยน 2563     
10. สถานที่ด าเนินการ  พ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรและเชิญประชุม  

2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนกิจกรรมค่ำยเรียนรู้ใต้ร่มพระบำรมีจักรีวงศ์ และ“จิตอำสำ รักษ์บ้ำนรักษ์ถ่ิน” 
3. กิจกรรม “เช็คอินคนดีบอกสังคม”  
4. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
      12.1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรผ่ำนกิจกรรม “กำรเรียนรู้ใต้ร่มพระบำรมีจักรีวงศ์”กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 
“จิตอำสำรักษ์บ้ำน รักษ์ถ่ิน” 
    โครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ จัดโดย 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี   สนับสนุนงบประมำณโดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ระหว่ำง
วันที่ 20 - 21 สิงหำคม  ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบำลสังขละบุรี (บ้ำนวังกะ) จังหวัดกำญจนบุรี 
      12.2 กิจกรรม “เช็คอินคนดีบอกสังคม” 
    กิจกรรม “กำรเช็คอินคนดีบอกสังคม”เป็นกิจกรรมเสริมตำมโครงกำรสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็น
พลเมืองดีตำมรอยพระยุคลบำทด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ โดยด ำเนินกำรคัดเลือกผู้เรียนซึ่งเป็นคนดีของสังคม 4 
ด้ำน เป้ำหมำยคือกำรคัดเลือกคนดีอ ำเภอละ 4 คน ๆ ละ 1 ด้ำน หรือตำมควำมเหมำะสม จ ำนวน 52 คน 
     12.3 กิจกรรม “เปิดบ้ำนกำรศึกษำพลเมืองตำมรอยพระยุคลบำท” 
   โรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงและส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดี จ ำนวน 4 โรงเรียน เมื่อวันที่             
21 – 22 กันยำยน 2563 ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3 ดังนี้ 
                1) โรงเรียนเทศบำล 5 (กระดำษไทยอนุเครำะห์) สังกัดส ำนักงำนเทศบำลเมืองกำญจนบุรี 
 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำญจนบุรี (ด้ำนที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง) 
 2) โรงเรียนบ้ำนหนองแกประชำสรรค์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี 
เขต 4 (ด้ำนที ่๒ มีพ้ืนฐำนชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม) 
 3) โรงเรียนบ้ำนห้วยกบ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 (ด้ำนที่ 3 
มีงำนท ำ – มีอำชีพ) 
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 4) โรงเรียนวัดท่ำเรือ “อุตสำหะวิทยำคำร” สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต 2 (ด้ำนที่ 4 เป็นพลเมืองที่ดี) 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ   
       1) ผู้เรียน ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ บุคลำกรหน่วยงำนต่ำง ๆ และผู้ปกครอง 
นักเรียน นักศึกษำจ ำนวน 380 คน 
                 2) หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 3 แห่ง และหน่วยงำนอื่นในจังหวัดกำญจนบุรี เช่น ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3 เช่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 อ ำเภอ       
สังขละบุรี อบต.หนองลู สำธำรณสุข อ.สังขละบุรี สถำนีต ำรวจภูธรสังขละบุรี เครือข่ำยศูนย์จัดกำรศึกษำสังขละบุรี 

13.2 เชิงคุณภาพ   
                  1) ผู้เรียนที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมแสดงออกถึงควำมรัก ควำมศรัทธำในสถำบันหลักของชำติ มีควำม
เข้ำใจในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

        2) ผู้เรียนซำบซึ้งถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตส ำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของ
ตนเอง 
                  3) ผู้เรียนมีควำมอดทน มีวินัย มีควำมเสียสละ มีคุณธรรม ในกำรใช้ชีวิตและปฏิบัติหน้ำที่ของ
ตนเอง 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค63) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค63) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
279,480 262,132 ยังไม่ได้รับจัดสรร

งบประมำณ 
4,435 ไม่มีค่ำใช้จ่ำย           

ในไตรมำสนี ้
257,697 

แหล่งงบประมาณ .....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร....... 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
       1) ปัญหำสภำพภูมิอำกำศในพ้ืนที่จัดกิจกรรม เป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกทั้งวัน  ต้องเพ่ิมควำมระมัดระวัง 
ในกำรจัดกิจกรรม บำงกิจกรรมอำจต้องเลื่อนกำรจัดที่กลำงแจ้ง 
    2) จำกปัญหำกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิด-19 อำจท ำให้ผู้เรียนบำงรำยไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ 
เนื่องจำกไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้ปกครอง 
    3) กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี มีบุคลำกรไม่เพียงพอ
กับภำระกิจงำนที่ได้รับมอบหมำยที่มีจ ำนวนมำกและทับซ้อนกันหลำยโครงกำร ท ำให้กำรใช้งบประมำณอำจไม่ทัน
ก ำหนดเวลำ 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
    1) หน่วยงำนต้นสังกัดควรแจ้งกำรจัดสรรและแนวทำงกำรใช้งบประมำณตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ 
    2) ไม่ควรก ำหนดกิจกรรมที่ต้องให้ผู้เรียนมำรวมตัวกันเป็นจ ำนวนมำก กิจกรรมควรให้ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดปรับได้ตำมสถำนกำรณ์ 
    3) จัดสรรงบประมำณในกำรจัดจ้ำงบุคลำกรเพ่ือบรรเทำควำมเดือนร้อนด้ำนกรอบอัตรำก ำลังให้กลุ่มลูกเสือ             
ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
               จัดกิจกรรมทุกปี ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย เชื่อฟังครู อำจำรย์              
มีน้ ำใจ โอบอ้อมอำรี เมตตำกรุณำ ยุติธรรม  มีเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน รู้จัก   
กำรเสียสละ รู้จักบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ พ่ึงตนเองได้ ใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุข มีใจเคำรพสักกำระชำติ  ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
  ผู้เรียนท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ จิตอำสำ ท ำให้สถำนที่สำธำรณะมีควำมสะอำด เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ประชำชนมีควำมสุขใจ ภูมิใจในบุตรหลำนของตนเอง 
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม   ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน    
      โทรศัพท์ 098 – 3989 – 144   โทรสาร 034-564006-7   E–mail : jdechaum57@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  23   เดือน กันยำยน   พ.ศ. 2563 

 

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



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ......ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี........  
2. ชื่อโครงการ   ยกย่องผู้มีผลงำนดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 

 



~ 2 ~ 

 

 ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

 กฎลูกเสือข้อ 3 ลูกเสือมีหน้ำที่กระท ำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อ่ืน เพ่ือให้ครอบครัว ชุมชน
และสังคมมีควำมสุข โดยมีผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ผู้ให้กำรสนับสนุนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก
ภำคส่วนท ำหน้ำที่ ในกำรขับเคลื่อนขบวนกำรลูกเสือไปสู่กำรปฏิบัติและกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำเยำวชนให้เป็นพลเมืองดีโดยน้อมน ำพระบรมรำโชบำยของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว ลงสู่กำรปฏิบัติ ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียนจึงก ำหนดโครงกำรยกย่องผู้มีผลงำนดีเด่น
ต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ       
จ ำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประเภทครูผู้สอน และประเภทผู้สนับสนุน 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี  เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของบุคคลผู้มีส่วนผลักดันให้กิจกรรม
ลูกเสือเจริญก้ำวหน้ำรุ่งเรือง และมีผลงำนดีเด่น จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ขึ้น 
6. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้ำงขวัญและก ำลังใจส ำหรับผู้มีผลงำนดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่ำง
ที่ดีทำงกำรลูกเสือ 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้องทั้ งภำครัฐและเอกชนให้กำรสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  
          3. เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนเกิดควำมภำคภูมิใจและมีเจตคติที่ดีต่อกำรพัฒนำกิจกรรม
ลูกเสือ 
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7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
           ผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรลูกเสือในจังหวัดกำญจนบุรี  
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 

 สถำนศึกษำ ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนำรี และผู้กำรสนับสนุนกิจกำรลูกเสือ ให้
ควำมส ำคัญและใส่ใจในกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำรและมีจิตอำสำด้วยควำมเต็มใจอย่ำงสม่ ำเสมอมำก
ขึ้น 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
           ผู้บริหำรหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรลูกเสือในจังหวัดกำญจนบุรี  
9. ระยะเวลาด าเนินการ   เมษำยน – สิงหำคม 2563 
10. สถานที่ด าเนินการ  ห้องประชุม 1 สพป.จังหวัดกำญจนบุรี เขต 1 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. เตรียมกำร/รวบรวมข้อมูล/วำงแผน 
 2. ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ  

3.  แต่งตั้งคณะกรรมกำร  
4. เชิญคณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งประชุมพิจำรณำคัดเลือกผู้มีผลงำนดีเด่นฯ จ ำนวน 3 ประเภท ๆ ละ 

1 รำงวัล 

5. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกผู้มีผลงำนดีเด่นต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษำธิกำร ระดับจังหวัด 
จ ำนวน 3 ประเภท ประเภทละ 1 รำงวัล ดังนี้ 
  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
  รำงวัลชนะเลิศ  
 ว่ำที่ร้อยตรี สุริยัน  จันทรำ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนร่มเกล้ำ กำญจนบุรี   
                            สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 

 ประเภทครูผู้สอน  
 รำงวัลชนะเลิศ  
 นำงสำวณัฐกำนต์  มีมำก         ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเตียน   
    สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๔ 

 รำงวัลรองชนะเลิศ 
 นำงสำวสุธีรำ  ใจอำด  ครู โรงเรียนร่มเกล้ำ กำญจนบุรี 
    สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
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 ประเภทผู้ให้การสนับสนุน 
 รำงวัลชนะเลิศ  
 นำงสำวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม     ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน   
    สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 

 รำงวัลรองชนะเลิศ 
 นำยรัฐวุฒิ  ชินวงษ์เกตุ ครู โรงเรียนวิสุทธรังษี  
    สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8  
    

13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ   
    ผู้ได้รับรำงวัลเข็มลูกเสือเสมำเชิดชูเกียรติ จ ำนวน 3 ประเภท ๆ ละ 1 รำงวัล ได้แก่ 
             ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  ว่ำที่ร้อยตรี สุริยัน  จันทรำ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนร่มเกล้ำ กำญจนบุรี   
                            สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 8 
             ประเภทครูผู้สอน                นำงสำวณัฐกำนต์  มีมำก        ครู โรงเรียนบ้ำนหนองเตียน   
    สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๔ 
             ประเภทผู้ให้การสนับสนุน    นำงสำวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม  ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน   
             สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
    13.2 เชิงคุณภาพ   

1. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือเกิดควำมภำคภูมิใจ และเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจใน    
กำรปฏิบัติหน้ำที่ 
       2. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือเป็นแบบอย่ำงที่ด ีและส่งเสริมให้บุคลำกรทำงกำรลูกเสือให้
มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ 

  3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือให้ควำมส ำคัญและมีเจตคติท่ีดีต่อกำรพัฒนำกิจกรรมลูกเสือ 
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๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 

 
    

 
 

 
 
  
 
  
 
  
 
 

 

15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

6,610 6,146 ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำย           
ในไตรมำสนี ้

6,146 

แหล่งงบประมาณ .....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร....... 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
       มีผู้ส่งผลงำนเข้ำรับกำรพิจำรณำคัดเลือกค่อนข้ำงน้อย 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 

สถำนศึกษำควรประชำสมพันธ์และเชิญชวนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือก 
เพ่ือให้เกิดควำมภำคภูมิใจและเป็นกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที ่
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ส่งรำยชื่อผู้ที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ จ ำนวน 3 ประเภท ๆ ละ 1 รำงวัล  ไปยังส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เพ่ือมอบรำงวัลเข็มลูกเสือเสมำเชิดชูเกียรติ 
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18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
          1) กิจกำรลูกเสือของประเทศไทยขยำย และพัฒนำเพิ่มขึ้น 
          2) ผู้ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือมีขวัญ ก ำลังใจ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ต่อไป 
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวจงกล  สงวนศักดิ์   ต าแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไป    
      โทรศัพท์ 080 – 311 – 4516      โทรสาร...034-564006-7   E–mail : kolmixx@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  22  เดือน  กันยำยน   พ.ศ. 2563 

 

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

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ......ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี........  
2. ชื่อโครงการ    ขับเคลื่อนงำนด้ำนสถำนศึกษำพอเพียงและศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำ 
                       ของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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 ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นทีร่ะดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษำธิกำร มีนโยบำยกำรส่งเสริมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในภำคกำรศึกษำ โดยมีเป้ำประสงค์พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือ
ปลูกฝังให้เด็ก เยำวชนและประชำชน มีคุณลักษณะ “อยู่อย่ำงพอเพียง” โดยก ำหนดให้มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำทุก
ระดับผ่ำนกำรประเมินและเกณฑ์คุณภำพสถำนศึกษำพอเพียงแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกำรบริหำร
จัดกำร ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำทั่ว
ประเทศ และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ มีระบบ
ที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน รวมทั้งเป็นหลักประกันคุณภำพของสถำนศึกษำพอเพียง ให้หน่วยงำนที่จะ
ด ำเนินกำรพัฒนำและขยำยผลกำรประเมินสถำนศึกษำให้เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และ
กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถำนศึกษำพอเพียง) กระทรวงศึกษำธิกำร โดย
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง             ภำคกำรศึกษำ จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำร
ประเมินสถำนศึกษำเพ่ือให้เป็นสถำนศึกษำพอเพียง 
          ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ในฐำนะผู้ขับเคลื่อนงำนด้ำนสถำนศึกษำพอเพียง  ตระหนักและ
เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำสถำนศึกษำทุกระดับให้ผ่ำนกำรประเมินและเกณฑ์คุณภำพสถำนศึกษำพอเพียง 
จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้ ขึ้น 
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6. วัตถุประสงค ์

6.1 เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำทั่วไปที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง                 
เป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำร ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง(สถำนศึกษำ
พอเพียง)  ประจ ำปี 2563 
          6.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน กำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพัฒนำงำนสถำนศึกษำพอเพียง 
และศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 

7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
               1) สถำนศึกษำทั่วไปที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ ำปี 
2563 จ ำนวน 5 แห่ง 

      2) คณะกรรมกำรประเมินสถำนศึกษำ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
               สถำนศึกษำท่ัวไปที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับกำรรับรองจำก
กระทรวงศึกษำธิกำรเป็นสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้และบริหำรจัดกำร ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) พร้อมที่จะรับกำรประเมินพัฒนำตนเองเป็นสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบและเป็น
ศูนย์กำรเรียนรู้ฯ ต่อไป 

8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการลูกเสือใน
จังหวัดกาญจนบุรี  
9. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนกรกฎำคม 2563   -   กันยำยน 2563     
10. สถานที่ด าเนินการ  สถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 ประชุมสถำนศึกษำทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดกำญจนบุรี เพ่ือจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 ประชุมสถำนศึกษำทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดกำญจนบุรี เพื่อจัดท ำแผนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง) 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ   
    มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยสถำนศึกษำทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
     13.2 เชิงคุณภาพ   
      - 
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 

- 
15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

20,000      8,469 ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ -      8,469 

แหล่งงบประมาณ .....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร....... 
 

16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
        ปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid 19) 

      16.2 แนวทำงแก้ไข 
              - 

 

17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
              17.1 กำรอบรมให้ควำมรู้ในกำรประเมิน 
      17.2 กำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียง 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ    
                - อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร - 
  
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวศรัณย์รัช  เดชอุ่ม   ต าแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน    
      โทรศัพท์ 098 – 3989 – 144   โทรสาร...034-564006-7   E–mail : jdechaum57@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  5  เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2563 

 

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

 
 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ......ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี........  
2. ชื่อโครงการ   ยุวกำชำดบ ำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID – 19  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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 ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
              แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) สถำนศึกษำและ
หน่วยงำนจึงด ำเนินกำรให้ควำมรู้ ค ำแนะน ำ กำรดูแลเฝ้ำระวังป้องกันตนเอง ซึ่งกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกิจกรรม
ยุวกำชำด เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยำวชน ดูแลสุขภำพอนำมัยของตนเองและส่งเสริมอนำมัย
ของผู้อ่ืน อีกทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนพัฒนำตนเองทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและสติปัญญำ 
ปลูกฝังนิสัยของเด็กและเยำวชนให้เป็นคนมีน้ ำใจ มีจิตสำธำรณะ รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืน รู้จักท ำประโยชน์เพื่อผู้อ่ืนและ
สังคม ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชน ควบคู่กับกำรศึกษำ  

เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำง
กูร เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและน้อมส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณกระทรวงศึกษำธิกำรซึ่ง
มีภำรกิจส ำคัญที่มุ่งให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย    มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ มีจิตอำสำในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และเป็นกำรปลูกจิตอำสำให้เยำวชน
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน เพ่ือควำมเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพของประเทศชำติสืบไป 
อีกทั้งยังเป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่มีภำรกิจกำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำและพัฒนำผู้เรียน ในปีนี้มีจุดเน้น
เรื่องบ ำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID – 19 เพ่ือควบคุม  เฝ้ำระวังและป้องกันกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ (Covid-19) และตั้งรับกำรแพร่ระบำดของโรค  ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid-19) ให้ทันต่อสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรค  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี เห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดบ ำเพ็ญประโยชน์
ป้องกันภัย COVID – 19 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์
ป้องกันภัย COVID – 19 เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภำพของนักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจน
ป้องกันไม่ให้เกิดกำรแพร่ระบำดในวงกว้ำง จึงจัดโครงกำรนี้ขึ้น 
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6. วัตถุประสงค ์
6.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมเป็นจิตอำสำให้กับเยำวชนในรูปแบบกำรท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญ

ประโยชน์ป้องกันภัย COVID – 19 
6.2 เพ่ือให้ยุวกำชำดได้มีโอกำสวำงแผน น ำควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และทักษะที่ตนเองมีมำใช้ในกำร

ท ำกิจกรรมให้แก่ชุมชน สังคม เพ่ือพัฒนำตนเองพร้อมทั้งมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำสังคม 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 
           1) ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด ยุวกำชำด และบุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จ ำนวน  
1,350 คน 
 2) จ ำนวนกิจกรรม 13 กิจกรรม   
     7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
      ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID – 19 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ ลูกเสือ เนตรนำรี ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เจ้ำหน้ำที่ และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือใน
จังหวัดกำญจนบุรี  
9. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือนกรกฎำคม 2563   -   กันยำยน 2563     
10. สถานที่ด าเนินการ  พ้ืนที่จังหวัดกำญจนบุรี 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1. เตรียมกำร/รวบรวมข้อมูล/วำงแผน 
 2. ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ  

3.  แต่งตั้งคณะกรรมกำร  
3. เชิญคณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งและสถำนศึกษำที่สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม ประชุมชี้แจงกำรจัดกิจกรรม

กำรประกวดระเบียบแถวฯ 
4. ด ำเนินกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID – 19 
5. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน แจ้งผู้เกี่ยวข้องทรำบ 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
 1. สมำชิกยุวกำชำดมีส่วนร่วมในกำรบ ำเพ็ญประโยชน์เกี่ยวกับกำรป้องกันภัย  COVID - 19 
 2. สมำชิกยุวกำชำดมีควำมเสียสละ รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3. สมำชิกยุวกำชำดปฏิบัติได้สอดคล้องกับค ำปฏิญำณของยุวกำชำดอย่ำงแท้จริง 
 4. สมำชิกยุวกำชำดได้ร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ ท ำหน้ำกำกอนำมัย ท ำเจลแอลกอฮอล์ 
และ Face Shield ส ำเร็จและน ำแจกจ่ำยประชำชนในชุมชนใกล้เคียง 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมาณ   
 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 659 คน  ประกอบด้วย สมำชิกยุวกำชำด ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด    
และเจ้ำหน้ำที ่
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     13.2 เชิงคุณภาพ   
        ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถน ำควำมรู้และวิธีกำรท ำหน้ำกำกอนำมัย ท ำเจลแอลกอฮอล์ และ Face 

Shield ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ เพ่ือใช้ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ COVID – 19 
และสำมำรถน ำไปแจกจ่ำยประชำชนในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นกำรช่วยเหลือและบรรเทำภำระ
ค่ำใช้จ่ำยของประชนในกำรหำซื้อหน้ำกำกอนำมัย เจลแอลกอฮอล์ และ Face Shield 
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. งบประมาณ  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

130,000 67,396 ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำย           
ในไตรมำสนี ้

67,396 

แหล่งงบประมาณ .....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร....... 
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16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
       - 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
    - 
 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      รำยงำนผลกำรท ำกิจกรรมไปยังส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 โครงกำรยุวกำชำดบ ำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID – 19 เฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ           
พระเจ้ำอยู่หัว ท ำให้สมำชิกยุวกำชำดได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ตำมสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  
๑9. ผู้รายงาน นำงสำวจงกล  สงวนศักดิ์   ต าแหน่ง  นักจัดกำรงำนทั่วไป    
      โทรศัพท์ 080 – 311 – 4516      โทรสาร...034-564006-7   E–mail : kolmixx@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  14  เดือน กันยำยน   พ.ศ. 2563 

 

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

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   ......ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี........  
2. ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัด  

โดยผ่ำนกลไกลของ กศจ. 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ      ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร             สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย) 
4.5 แผนความม่ันคง (กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชน) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

   ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม หัวข้อ     
กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ ในส่วนของกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำร
สำธำรณสุขและกำรศึกษำโดยเฉพำะส ำหรับผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส ได้ก ำหนดให้ด้ำนกำรศึกษำ     
เน้นกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพที่เป็นมำตรฐำนเสมอกัน โดยเฉพำะในพ้ืนที่ห่ำงไกล
ทุรกันดำรและยำกจน และกลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ กำรจัดให้มีมำตรกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ กำรสนับสนุนกลไกควำมร่วมมือของภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำในระดับจังหวัด 
 ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 19/2560 ข้อ 7 เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดให้ในแต่ละจังหวัด มีคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) มีอ ำนำจหน้ำที่    
ในเขตจังหวัด ตำมข้อ 8 (2) ก ำหนดยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย และข้อ 8 
(6) ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด 
 ตำมยุทธศำสตร์ชำติ และอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดดังกล่ำว เน้นให้มีกำร
ประสำนและกำรบูรณำกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนที่มีภำรกิจจัดกำรศึกษำ หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง องค์กรภำครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองควำมต้องกำรเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรโดยมี
แนวทำงท่ีผ่ำน กำรร่วมกันก ำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันเสนอแนะปรับปรุงเพ่ือกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง  จำกเหตุผลและควำมจ ำเป็นข้ำงต้น จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงกำรขับเคลื่อน   
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 
 



~ 3 ~ 

 

6. วัตถุประสงค ์
 6.1 เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้มี
ทักษะด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพที่สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ 
 6.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาของจังหวัด 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำขนำดเล็กในจังหวัด
กำญจนบุรี จ ำนวนอย่ำงน้อย  2  โรงเรียน 

7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำขนำดเล็ก
กลุ่มเป้ำหมำยมีคุณภำพ มีทักษะวิชำกำรและวิชำชีพที่สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่โดยกำรมีส่วนร่วม
ขององค์คณะบุคคล หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน สถำนศึกษำและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ  
 คณ ะกรรมกำรอ ำนวยกำร และคณ ะท ำงำนจัดท ำ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนิน งำนตำม         
แผนปฏิบัติรำชกำรกำรศึกษำจังหวัดกำญจนบุรี และแผนปฏิบัติรำชกำรพัฒนำกำรศึกษำพ้ืนที่ชำยแดน         
จังหวัดกำญจนบุรี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจ ำนวน 50 คน 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 
 กรกฎำคม – กันยำยน 2563 

10. สถานที่ด าเนินการ  
 พ้ืนทีจ่ังหวัดกำญจนบุรี  
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

11.1. น ำเสนอหลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงกำรให้ที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรีเพื่อพิจำรณำกิจกรรม/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

11.2 จัดท ำข้อมูลโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในจังหวัดกำญจนบุรี 
11.3 ประชุมชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้แก่โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยและ

ผู้เกี่ยวข้อง 
11.4 จัดกิจกรรมตำมแผน “กิจกรรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและวิชำชีพ” ให้โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย 
11.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรต่อองค์คณะบุคคลทั้ง 4 องค์คณะ

เพ่ือทรำบและพิจำรณำวำงแผนกำรด ำเนินงำนต่อไปในอนำคต 
 
 
 
 
 

12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  
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 12.1 จัดกิจกรรมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงโรงเรียนกำญจนำนุเครำะห์และโรงเรียนอนุบำลวัดไชย
ชุมพลชนะสงครำม โดยสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนแบบเรียนรวมให้กับนักเรียนเข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน 12 คน  
 12.2 จัดกิจกรรมควำมร่วมมือทำงวิชำชีพระหว่ำง วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี และโรงเรียนขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำขนำดเล็กในกลุ่มเครือข่ำยทำงกำรศึกษำอ ำเภอห้วยกระเจำจ ำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 
  1. โรงเรียนอนุบำลห้วยกระเจำ 
  2. โรงเรียนบ้ำนวังไผ่ 
  3. โรงเรียนบ้ำนทัพพระยำ 
  4. โรงเรียนบ้ำนเขำกรวด 
โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นจ ำนวน 120 คนเข้ำร่วมฝึกวิชำชีพระยะสั้นใน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรกำรซ่อมพัดลมไฟฟ้ำ 
2. หลักสูตรกำรจับจีบผ้ำ 
3. หลักสูตรกำรท ำแหวนปลอกมีด 

  12.3 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและ
ประสิทธิภำพกำรศึกษำจังหวัดโดยผ่ำนกลไกของ กศจ. ระยะเวลำ 2 วัน เพ่ือสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
และวำงแผนกำรด ำเนินงำนในปีถัดไป โดยมีตัวแทนองค์คณะบุคคลทั้ง 4 คณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ำร่วม
กิจกรรมจ ำนวน 37 คน 
13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)   
      13.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำขนำดเล็กในจังหวัด
กำญจนบุรี จ ำนวน 5 โรงเรียน เข้ำร่วมกิจกรรม 

13.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ 
  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 ของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำขนำดเล็กจ ำนวน 
132 คนได้รับกำรพัฒนำทักษะวิชำกำรและวิชำชีพที่สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของพ้ืนที่โดยกำรมีส่วนร่วมของ
องค์คณะบุคคล หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำนเอกชน สถำนศึกษำและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

165,000 128,550 ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ยังไม่ได้รับจัดสรร
งบประมำณ 

ไม่มีค่ำใช้จ่ำย            
ในไตรมำสนี ้

128,550 

แหล่งงบประมาณ .....ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร....... 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 งบประมำณในกำรด ำเนินงำนกิจกรรมควำมร่วมมือทำงวิชำชีพไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรขยำยผล
กำรด ำเนินงำนโครงกำรเนื่องจำกเมื่อโครงกำรในปีแรกประสบควำมส ำเร็จก้อมีโรงเรียนอ่ืนมีควำมสนใจอยำกเข้ำ
ร่วมโครงกำรอีกเป็นจ ำนวนมำก 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
 เสนอของบประมำณไปยังจังหวัดกำญจนบุรี เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรี 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 เสนอเป็นโครงกำรต่อเนื่องระยะ 5 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 - 2568) โดยอำจเสนอของบประมำณ
จำกจังหวัดกำญจนบุรีต่อไป 

18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
 1. ชุมชนใกล้เคียงได้รับประโยชน์จำกกิจกรรมควำมร่วมมือทำงวิชำชีพโดยตรง และเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจ
ในกำรเข้ำเรียนต่อสำยอำชีพซึ่งสอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำจังหวัดกำญจนบุรี 
 2. กิจกรรมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรเป็นกำรช่วยแชร์ทรัพยำกรในพ้ืนที่ซึ่งให้ประโยชน์ต่อตัวเด็กและ
ชุมชนโดยตรง 
๑9. ผู้รายงาน นำยสรำวุธ  พูลพิพัฒน์  ต าแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำและแผนช ำนำญกำร 
     โทรศัพท์ (มือถือ)083-6638787 โทรสาร...034-564006-7....E–mail : pullpiput@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่   6   เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2563 

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

 
 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
1. ชื่อหน่วยงาน   .........ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี.........................  
2. ชื่อโครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 62   -   ธ.ค. 62     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 63   -   มี.ค. 63     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 63  -   ม.ิย. 63     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 63   -   ก.ย. 63     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์) 

4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้) 
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนกำรศึกษำ) 
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  
      (ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์) 
4.5 แผนความม่ันคง (แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์) 
4.6 นโยบายรัฐบาล 
 4.6.1 นโยบายหลัก  (ข้อ 8 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย) 
 4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21) 
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 

 



~ 2 ~ 

 

     ๔.8.1   แผนงานพื้นฐาน 
    ๔.8.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.8.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ....................................................... ..................................) 
5. หลักการและเหตุผล  

ยุทธศำสตร์ชำติให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพและคุณภำพของประชำกรไทยทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภำพ ซึ่งกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทั้งสอดคล้องกับศักยภำพ ควำม
สนใจ ควำมถนัด และกำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย อำทิ ตรรกะและคณิตศำสตร์ ด้ำนทัศนะ
และมิติ ดนตรี กีฬำและกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย กำรจัดกำรตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีควำมสำมำรถอัน
โดดเด่นด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือหลำยด้ำน ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำระบบและปัจจัยส่งเสริมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำทักษะฝีมือรวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญกับกำร
ส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับเป็นเจ้ำของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้ำวทัน
โลก ซึ่งกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของคนให้มีทักษะควำมรู้ ทักษะอำชีพ
บนฐำนพหุปัญญำ มีสมรรถนะท่ีมีคุณภำพสูง รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 
 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำ มีกำรออกแบบ
ระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำระบบ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรวำงพ้ืนฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิตัลแพลตฟอร์ม และกำรสร้ำงระบบ
กำรศึกษำเพ่ือเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ อีกท้ังยังให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคนไทยตำมพหุ
ปัญญำให้เต็มตำมศักยภำพ  กำรสร้ำงเสริมศักยภำพผู้มีควำมสำมำรถพิเศษให้สำมำรถต่อยอดกำรประกอบอำชีพได้
อย่ำงมั่นคง รวมถึงกำรพัฒนำกลไกกำรท ำงำนในลักษณะกำรรวมตัวของกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษในหลำก
สำขำวิชำ ในกำรรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำเพ่ือพัฒนำต่อยอดงำนวิจัยในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ และเสริมสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งของประเทศ 
 สถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ได้ประกำศผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน ในจังหวัดกำญจนบุรี ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ ำนวน 1,685 คน ที่เข้ำสอบวิชำภำษำไทย มีจ ำนวน 
8 แห่งจำก 22 แห่งที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกสำระกำรเรียนรู้  เข้ำสอบวิชำภำษำอังกฤษ มีจ ำนวน 
12 แห่งจำก 22 แห่งที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกสำระกำรเรียนรู้  เข้ำสอบวิชำวิทยำศำสตร์ มีจ ำนวน 
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5 แห่งจำก 22 แห่งที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกสำระกำรเรียนรู้ และผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
จ ำนวน 1,684 คน ที่เข้ำสอบวิชำคณิตศำสตร์ มีจ ำนวน 6 แห่งจำก 22 แห่งที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ
ทุกสำระกำรเรียนรู้ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ ำนวน 374 คน  ที่เข้ำสอบวิชำภำษำไทย มีจ ำนวน 2 แห่งจำก 
5 แห่งที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกสำระกำรเรียนรู้  เข้ำสอบวิชำภำษำอังกฤษ มีจ ำนวน 3 แห่งจำก 5 
แห่งที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกสำระกำรเรียนรู้  เข้ำสอบวิชำคณิตศำสตร์ มีจ ำนวน 1 แห่งจำก 5 
แห่งที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศทุกสำระกำรเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่เข้ำสอบวิชำ
วิทยำศำสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกสำระกำรเรียนรู้ทุกโรงเรียน และผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
ของโรงเรียนที่เปิดสอนทั้งสองแห่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศทุกวิชำและทุกสำระกำรเรียนรู้ 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนมีหนังสือถึง
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ที่ ศธ0211.4/6957 ลงวันที่ 22 เมษำยน 2562 เรื่องกำรส่งเสริม สนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำเอกชน โดยด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุน งำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศและแนะแนว พัฒนำ
หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ ขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือให้กำรพัฒนำกำรศึกษำเอกชนมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง   ดังนั้นเพื่อให้กำร
พัฒนำกำรศึกษำเอกชนบรรลุตำมเป้ำหมำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำเอกชน และยุทธศำสตร์ชำติ อีกท้ัง
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดกำญจนบุรีที่มีผลกำรทดสอบรำยสำระ/ตัวชี้วัดต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำญจนบุรีให้มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ  ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงจัดท ำโครงกำรยกระดับและพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชน จังหวัดกำญจนบุรี ขึ้น เพ่ือพัฒนำครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
กำญจนบุรี มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรพัฒนำศักยภำพ
และคุณภำพของประชำกรไทยทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติอย่ำง
ยั่งยืนต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ 

6.1 เพ่ือศึกษำแนวทำงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำญจนบุรีที่มีผลกำรทดสอบรำยสำระ/ตัวชี้วัดต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 

6.2 เพ่ือส่งเสริมกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 
7. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
     7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ 

1) ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำญจนบุรีที่มีผลกำรทดสอบรำยสำระ/ตัวชี้วัดต่ ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สูงขึ้น 

2) ร้อยละ 80ของครูผู้สอนปฐมวัยจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรด้ำน
ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ      
     7.2 ตัวชีว้ัดเชิงคุณภำพ 

1) แนวทำงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของ
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำญจนบุรีที่มีผลกำรทดสอบรำยสำระ/ตัวชี้วัดต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 
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8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ   
8.1. ครูผู้สอนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและระดับกำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 96 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ในจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน   
8.2. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและระดับกำรศึกษำปฐมวัย  มี ควำมรู้ควำม

เข้ำใจในแนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ และ  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
9. ระยะเวลาด าเนินการ ……ตุลำคม 2562 – กันยำยน 2563………. 
10. สถานที่ด าเนินการ สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จังหวัดกำญจนบุรี 
11. กิจกรรมที่ด าเนินการ  

11.1 ประชุมวำงแผนด ำเนินกำรร่วมกับคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัด 
(ปสกช.) 
 11.2 วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-
NET) ปีกำรศึกษำ 2562  
 11.3 ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 11.4 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส 
 11.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศผ่ำนสื่อสังคม
ออนไลน์ (Google Classroom) 
 11.6 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
12. ผลการด าเนินงานของกิจกรรม  

12.1 กิจกรรมกำรประชุมวำงแผนด ำเนินกำรร่วมกับคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
จังหวัด (ปสกช.) ในวันที่  13  สิงหำคม 2563 

12.2 กิจกรรมกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 และจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน ในวันที่ 18 – 19 กรกฎำคม 2563 

12.3 นิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทำงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ (Google Classroom) ตลอดปีกำรศึกษำ 

12.4 สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร 
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13. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 7)  
     13.1 เชิงปริมำณ 
 13.1.1 ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำญจนบุรีที่มีผลกำรทดสอบรำยสำระ/ตัวชี้วัดต่ ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สูงขึ้น           
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เนื่องจำกสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ยังไม่จัดสอบ 
 13.1.2 ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำร       
ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 
     13.2 เชิงคุณภำพ 
 13.2.1 สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนทุกแห่ง มีแนวทำงยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมผลกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำญจนบุรี
ที่มีผลกำรทดสอบรำยสำระ/ตัวชี้วัดต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  
 
๑4. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
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15. งบประมาณ 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

144,000 120,000 ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
ในไตรมำสนี ้

120,000 

แหล่งงบประมาณ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     16.1 ปัญหำ อุปสรรค 
 - สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร
หยุดชะงัก 
     16.2 แนวทำงแก้ไข 
 - ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น Line Group , Google Classroom เป็นต้น 
17. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 นิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมผลกำรทดสอบ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกำญจนบุรี ภำยในเดือนธันวำคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564 
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 

มีข้อมูลผลกำรประเมินน ำไปใช้ในกำรวำงแผนยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และปรับปรุงคุณภำพกำร
เรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ 
๑9. ผู้รายงาน.......นำงวรำภรณ์  เนำวรำช...........ต าแหน่ง.............ศึกษำนิเทศก.์................. 
     โทรศัพท์....034-564002.......โทรสาร...034-564007......E–mail : svwaraporn2554@gmail.com 
20. วันที่รายงาน ณ วันที่  3  เดือน  ตุลำคม   พ.ศ. 2563 
 

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


