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สวนท่ี  1  ความเช่ือมโยง/ความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ                          : M1 
(หลัก) ยุทธศาสตรชาติ (Z) ดาน* (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  

    (1) เปาหมาย  คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
(2)  ประเด็น  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
(หลัก) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (Y)  ประเด็น ( 12  )*  การพัฒนาการเรียนรู 
(1) เปาหมายระดับประเด็น (Y2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเปน

ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัวสื่อสารละทำงานรวมกับผูอื่น ไดอยางมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  12.1 การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง                    
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

(3) เปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) 120101  คนไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู และทักษะท่ีจำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน  

 
 

หมายเหตุ  โครงการหนึ่งโครงการ จำเปนตองมี ปจจัยท่ีเปนหลักหนึ่งปจจัย 

(หลัก)  ช่ือองคประกอบ :  V02  ผูสอน (ครู/อาจารย) 
  ช่ือปจจัย :  F0201  ผูสอนยุคใหมท่ีมีทักษะการจัดการเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21               

ท่ีตอบสนองตอความตองการของประเทศ (ปริมาณ/คุณภาพ) 
(สนับสนุน ถามี)   
  ช่ือองคประกอบ :  V05  สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 
        ช่ือปจจัย :  F0504   เครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู   
             ช่ือองคประกอบ :  V05  สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู 
             ช่ือปจจัย :  F0505  การวิจัยและสรางองคความรูดานการจัดการศึกษา 
 
 

ตัวอยางการเขียนโครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  

ตามรูปแบบ XYZ Model  

ความสอดคลองหวงโซคุณคา (Value Chains) ของเปาหมายแผนยอย 
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สวนท่ี  2  สรุปเนื้อหาสำคัญของโครงการ (X)                                                       : M2 – M3 
 

1) หลักการและเหตุผล การพัฒนาการเรียนรู ในศตวรรษ ที ่ 21 มุ งเนนการพัฒนาบทบาทครู  

ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตท่ีดีข้ึน โดยครูผูสอนจะตองมีสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม

มาตรฐานนานาชาติ ซึ่งสาขาวิชาที่จำเปน คือ ทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ดานการฟง การพูด การอาน การเขียน 

โดยมีเกณฑการวัดระดับความเชี ่ยวชาญทางภาษา Common European Framework of Reference for 

Languages (CEFR) ท้ังหมด 6 ระดับ ไดแก A1, A2, B1, B2, C1, และ C2 

จากขอมูลที่ผานมา พบวา ครูผูสอนในจังหวัดกาญจนบุรี สวนใหญ(รอยละ 70)ยังไมผานสมรรถนะ 

ในดานทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนทักษะที่จำเปนในการปรับตัวในโลกศตวรรษที่ 21 โดยครูผู สอนกลุ มนี้

ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษาซึ่งอยูหางไกล และอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเอื้อตอการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

ซ่ึงจังหวัดกาญจนบุรีเปนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษานำรอง และมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปนหนวยงานท่ี

มีหนาท่ีหลักในการผลิตครูผูสอนท่ีมีคุณภาพ มีบุคลากร(วิทยากร)ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยมีหนวยงาน

ทางการจัดการศึกษาอื่น ๆ เชน วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษากาญจนบุรี ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนประจำ

จังหวัดกาญจนบุรี ที ่มีศักยภาพทั้งดานวัสดุ อุปกรณ และกระบวนการจัดการเรียนรู ที ่จะสามารถพัฒนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหเกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การสรางเครือขายในการจัดการเรียนรูจึงเปนแนวทาง

หนึ่งท่ีจะเปนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูผูสอนในจังหวัดกาญจนบุรี ไดเปนอยางดี 

2) วัตถุประสงค   

 เชิงปริมาณ 
1. เพื่อใหทุกโรงเรียนในสังกัด มีครูผูสอนภาษาอังกฤษ ท่ีมีทักษะภาษาอังกฤษ (ฟง พูด อาน เขียน) 

ตามมาตรฐานสากล (CEFR)  
2. เพ่ือพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการเรียนรู ในหนวยงานทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

โดยการจัดจั ้งศูนยเคร ือขายความรวมมือดานการเร ียนรู ภาษาอังกฤษ ใน รร.ส ังกัด  
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 อยางนอย 1 แหง 

 เชิงคุณภาพ 
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผูสอน ใหมีดานทักษะภาษาอังกฤษ (ฟง พูด อาน เขียน) ตามมาตรฐาน 

สากล (CEFR) ในระดับ B1 ข้ึนไป 
 

3) ขอมูลปฐาน (สารสนเทศเง่ือนไข) 

 2.1 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มีจำนวนครูผูสอน ในสังกัด ท้ังหมด 1,226 คน 
 2.2 สพป.กาญจนบุร ี เขต 3 มีโรงเร ียนในสังกัด ทั ้งหมด 79 โรงเร ียน 4 โรงเร ียนสาขา                        
ทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ 
 2.3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา โดยแบง เปนเครือขายการ 
จัดการศึกษา จำนวน 8 เครือขาย จำแนกตามตำบล ท่ีตั้งของโรงเรียน   
 2.4 สถานที่ที ่ใชในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จะตองมีการจัดสถานที่เปนการเฉพาะสำหรับ 
การจัดการเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษ (หอง Sound LAB) จึงจำเปนตองมีคาใชจายในการเชาใชสถานที่และ
อุปกรณในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
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4) เปาหมาย 

• เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
เชิงปริมาณ 

1. ครูผู สอนภาษาอังกฤษ ทุกโรงเรียน ๆละ 1 คน ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะในสาขา
ภาษาอังกฤษสูงตามมาตรฐานสากล (CEFR)  

2. สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มีศูนยเครือขายความรวมมือดานการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในพื้นท่ี            
อยางนอย 1 แหง ตั ้งอยู ในโรงเร ียนที ่ม ีความพรอมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที ่มี
สภาพแวดลอมเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู โดยไดรับความรวมมือในการสนับสนุนวิทยากร 
เพ่ือการพัฒนาจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 เชิงคุณภาพ 

1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ใน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไดรับการพัฒนาความรูทักษะภาษาอังกฤษ 
ฟง พูด อาน เขียน ตามมาตรฐานระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา(CEFR) ในระดบั B1 ข้ึนไป  

2. ศูนยเครือขายความรวมมือดานการเรียนรู ภาษาอังกฤษ ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 3              
เปนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับครู บนพื้นฐานของการ
วิจัยและการสรางองคความรู ใหเกิดผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค (ระดับ B1 ข้ึนไป) 

• เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome)  
1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มีความรูทักษะการจัดการเรียนรู  

ท่ีทันสมัยอยูเสมอ 
2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ มีทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ) สามารถ

ถายทอดองคความรู  เพื ่อพัฒนานักเรียน และชุมชน ที ่ตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศ 

3. คนไทยในเขตพื้นที่บริการของ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  
มีทักษะท่ีจำเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 

• ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ครู มีทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษสามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถถายทอดความรูใหแก นักเรียน และชุมชน ไดดี 
2. นักเรียน ไดรับการถายทอดองคความรูดานภาษาอังกฤษ มีความรูความเขาใจ สงผลให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ มีคาคะแนนสูงข้ึน 

• ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ   
1. จำนวนครูผูสอนภาษาอังกฤษ ที่ไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะในสาขาภาษาอังกฤษสูงตาม

มาตรฐานสากล (CEFR)  (โรงเรียนละ 1 คน รวม 83 คน) 
2. รอยละของครู ท่ีผานการทดสอบสมรรถนะรายสาขา(ภาษาอังกฤษ) ในตามมาตรฐานสากล 

(CEFR) ในระดับ B1 ข้ึนไป (รอยละ 40 ของผูเขาทดสอบสมรรถนะ) 
3. รอยละของนักเรียน ผลการเรียนสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ระดับโรงเรียน มีคาคะแนน

สูงข้ึน   (รอยละ 60 ของนักเรียนแตละระดับชั้น) 

• กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับผลประโยชน    ครูผูสอน /นักเรียน/ประชาชน ใน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

5) ระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุดโครงการ            1 พฤศจิกายน 2563 – 10 เมษายน 2564 
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สวนท่ี 3 กิจกรรมการดำเนินการ        : M4 – M5 
กิจกรรมการดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา 

(วันท่ี/เดือน/ป) 
ผูรับผิดชอบ 

1. จัดตั้งศูนยเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู โดยมี
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทักษะภาษาอังกฤษ 

1.พ.ย.63 
- 31 มี.ค.64 

น.ส .กาญจนา   ดวง
จันทร 

 

1.1 ประชุมคณะทำงานฯและหนวยงานเครือขายความ
รวมมือ เพื่อจัดตั้งศูนยเครือขายความรวมมือดานการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 3  
(ระยะเวลา 1 วัน ณ สพป.กาญจนบุรี เขต 3) 

9 พ.ย.63 

 

 
1.2 จัดตั้ง/สนับสนุนการดำเนินงาน ศูนยเครือขายความรวมมือ
ดานการเรียนรูภาษาอังกฤษ ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

15 พ.ย.63 
 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะในสาขาภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานสากล (CEFR) จำแนกรายเครือขายการจัด
การศึกษา เครือขายละ 1 วัน รวม 8 วัน ณ รร.ที่เปนที่ตั้ง
ศูนยเครือขายความรวมมือดานการเรียนรูภาษาอังกฤษ ของ 
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 

16 พ.ย.63 – 
30 พ.ย.63 

น.ส.กาญจนา  ดวง
จันทร 

 2.1 เครือขายฯ สิงห-ศรีมงคล (11 รร.)    
 2.2 เครือขายฯ ลุมสุม-บองตี้ (8 รร.)   
 2.3 เครือขายฯ ทาเสา-วังกระแจะ  (13 รร.)   
 2.4 เครือขายฯ ไทรโยค-ลิ่นถ่ิน ( 11 รร.)   
 2.5 เครือขายฯ ทาขนุน-สหกรณนิคม-หินดาด (12 รร.)   
 2.6 เครือขายฯ หวยเขยง-ปล็อก ( 9 รร. 1 รร.สาขา)   
 2.7 เครือขายฯ ชะแล-ปรังเผล ( 7 รร.)   
 2.8 เครือขายฯ หนองล-ูไลโว ( 8 รร. 3 รร.สาขา)   

3. นิเทศ ติดตามและประเมินผล ระยะที ่ 1 ติดตามการจัด
กิจกรรมถายทอดองคความรูในหองเรียน (เปดภาคเรียนที่ 2) 
ระยะเวลา 5 วัน 

4-8 ม.ค.64  

4. ติดตาม และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ระยะท่ี 2   
(ผลการเรียนสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ของนักเรียน /    
สิ้นภาคเรียนท่ี 2/2564) 

6-7 เม.ย.64  

5. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 
 

10 เม.ย.64  

 

 

 

[สวนท่ี 3] 

[1] 
 

อางอิ

 



 

6) รายละเอียดการใชงบประมาณ รวมท้ังส้ิน ..........220,000........บาท ดังนี้ 

6.1 ใชงบประมาณจาก แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
งบดำเนินงาน  ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ                                     
กิจกรรมการจัดการศึกษากอนประถมศึกษา จำนวน  50,000  บาท 

6.2 ใชงบประมาณจาก  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
งบดำเนินงาน  ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ                                          
กิจกรรมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 170,000 บาท 

 
สวนท่ี  3  กิจกรรม                                                                                        : M4 – M5 

กิจกรรม/รายการ 
ประมาณการงบประมาณ 

รวม 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมท้ังสิ้น 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 : จัดต้ังเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานทักษะภาษาอังกฤษ 

1.1 ประชุมคณะทำงานฯและหนวยงานเครือขายความรวมมือ เพ่ือจัดต้ังศูนยเครือขายความรวมมือดานการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ของ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ระยะเวลา 1 วัน ผูเขารวมการประชุม 20 คน 
(คณะทำงาน สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จำนวน 10 คน /ผูแทนหนวยงานเครือขายความรวมมือ 5 คน / ผูแทนผูบริหาร รร. 5 คน) 
- คาอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน จำนวน           
1 มื้อๆ ละ 120 บาทตอคน - 2,400 - 2,400 - 2,400 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จำนวน 20 คน 
จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาทตอคน - 1,400  1,400 - 1,400 

1.2 จัดต้ัง/สนับสนุนการดำเนินงาน ศูนยเครือขายความรวมมือดานการเรียนรูภาษาอังกฤษ ของ สพป.กาญจนบุรี เขต3 

- คาวัสดุสำนักงาน สนับสนุนการบริหารงาน 
สำหรับโรงเรียนท่ีตั้งศูนยเครือขายความรวมมือฯ  
จำนวน 1 แหง ๆละ 10,000 บาท 

- - 10,000 10,000 - 10,000 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะในสาขาภาษาอังกฤษสูงตามมาตรฐานสากล (CEFR) จำแนกรายเครือขาย
จัดการศึกษา เครือขายละ 1 วัน รวมระยะเวลาการอบรม 8 วัน ผูเขารวมกิจกรรม รวมท้ังสิ้น 92 คน 
(คณะทำงาน 7 คน วิทยากร 2 คน ผูเขารับการอบรม 83 คน) 

- คาอาหารกลางวัน (คณะทำงานและวิทยากร)
จำนวน 9 คน จำนวน 8 มื้อๆ ละ 120 บาทตอคน - 8,640 - 8,640 - 8,640 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (คณะทำงานและ
วิทยากร)จำนวน 9 คน จำนวน 16 มื้อๆ ละ      
35 บาทตอคน 

- 5,040 - 5,040 - 5,040 

- คาอาหารเย็น (คณะทำงานและวิทยากร)จำนวน 
9 คน จำนวน 7 มื้อๆ ละ 120 บาทตอคน - 7,560 - 7,560 - 7,560 

- คาท่ีพัก (คณะทำงานและวิทยากร)จำนวน 9 คน 
คนละ 600 บาทตอวัน จำนวน 7 วัน - 37,800 - 37,800 - 37,800 

- คาพาหนะ (คณะทำงานและวิทยากร) - 10,000 - 10,000 - 10,000 

[สวนท่ี 3] 

[2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[3] 
 
 



กิจกรรม/รายการ 
ประมาณการงบประมาณ 

รวม 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวมท้ังสิ้น 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
- คาสมนาคณุวิทยากร จำนวน 2 คนๆละ 48 ชม. 
ชม.ละ 600 บาทตอคน (คนละ 3 ชม. ตอวัน 8 วัน) 

57,600 - - 57,600 - 57,600 

- คาเชาหองประชุม วันละ 2,000 บาท 8 วัน - 16,000 - 16,000 - 16,000 

- คาอาหารกลางวัน ผูเขารับการอบรม 
จำนวน 83 คน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 120 บาทตอคน 

- 9,960 - 9,960 - 9,960 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ผูเขารับการอบรม 
จำนวน 83 คน จำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บาทตอคน - 5,810 - 5,810 - 5,810 

- คาพาหนะ (ผูเขารับการอบรม) - 20,410 - 20,410 - 20,410 

- คาจัดทำเอกสารประกอบการอบรมฯ 
93 ชุด ๆ ละ 60 บาท  

- 5,580 - 5,580 - 5,580 

กิจกรรมท่ี 3 : นิเทศ ติดตามและประเมินผล ระยะท่ี 1 ติดตามการจัดกิจกรรมถายทอดองคความรูในหองเรียน 
(เปดภาคเรียนท่ี 2) ระยะเวลา 5 วัน (ทีมนิเทศติดตาม จำนวน 4 คน พนักงานขับรถ 1 คน รวม 5 คน) 
- คาเบ้ียเลี้ยง จำนวน 5 คน ๆ ละ 240 บาทตอวัน 
ระยะเวลา 5 วัน - 6,000 - 6,000 - 6,000 

- คาท่ีพัก จำนวน 5 คน คนละ 600 บาทตอวัน 
จำนวน 4 วัน - 12,000 - 12,000 - 12,000 

- คาพาหนะ - 3,000 - 3,000  3,000 

กิจกรรมที่ 4 : ติดตามและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ระยะที่ 2 (ผลการเรียนสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ ของนักเรียน/
สิ้นภาคเรียนท่ี 2/2564 ) 
- รวบรวม สรุปผลการเรียน/การสอบ สาระการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ ของนักเรียน/สิ้นภาคเรียนท่ี 
2/2564) 

- - - - - - 

กิจกรรมท่ี 5 : สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 

- จัดทำ เอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ จำนวน 10 เลม ๆละ 80 บาท - 800 - 800 - 800 

รวมงบประมาณ (บาท) 57,600 152,400 10,000 220,000 - 220,000 

หมายเหตุ (ถัวจายทุกรายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

[สวนท่ี 3] 

[3] 
(ตอ) 

 



 

 7)  การติดตามและประเมินผล          : M6       

ท่ี ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือท่ีใช 

1 จำนวนครูผูสอนภาษาอังกฤษ ท่ีไดรับการพัฒนาใหมี
สมรรถนะในสาขาภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล 
(CEFR)  ( 83 คน) 

การรายงานผล แบบรายงาน 

2 รอยละของครู ท่ีผานการทดสอบสมรรถนะรายสาขา
(ภาษาอังกฤษ) ในตามมาตรฐานสากล (CEFR) ในระดับ 
B1 ข้ึนไป  (รอยละ 40 ของผูเขาทดสอบสมรรถนะ) 

การประเมิน ตามมาตรฐานสากล 
(CEFR) 

แบบประเมินตาม
มาตรฐานสากล 
(CEFR) 

3 รอยละของนักเรียน ผลการเรียนสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ ระดับโรงเรยีน มีคาคะแนนสูงข้ึน  
(รอยละ 60 ของนักเรียนแตละระดับช้ัน) 

การทดสอบ  แบบทดสอบ 

   8) การอนุมัติตามลำดับการบังคับบัญชา       : M7 

 

ผูเสนอโครงการ 

 

 

(น.ส.กาญจนา  ดวงจันทร) 

ตำแหนง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 

 

(...............................................) 

ผูอำนวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ผูเห็นชอบโครงการ 

 

 

(...............................................) 

รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

 

ผูอนุมัติโครงการ 

 

 

(นายเผด็จศึก  โชตกิลาง) 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

[สวนท่ี 4] 

[1] 

อางอิง 

[สวนท่ี 5] 

[1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2] 
 
 
 
 
 

[3] 
 
 
 
 
 
 
 
 

[4] 
 
 
 

อางอิง 



 

 

 
 

เอกสารประกอบหมายเลข 1 



 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบหมายเลข 2 

เปาหมายระดับประเดน็ Y2 

Y2 



เปาหมายระดับแผนยอย (Y1) 

 

เปาหมายระดับแผนยอย  Y1 Y1 

เอกสารประกอบหมายเลข 2 



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นท่ี 12 

 

เปาหมายระดับประเดน็ (12)  ( Y 2) มีใหเลอืก 2 ตัว 

Y2 

Y2 

เอกสารประกอบหมายเลข 3 



เปาหมายระดับแผนยอย (Y1) 

 

เปาหมายระดับแผนยอย (Y1) 
Y1 

เอกสารประกอบหมายเลข 3 



เปาหมายระดับแผนยอย (Y1) 

 

เปาหมายระดับแผนยอย (Y1) 
Y1 

เอกสารประกอบหมายเลข 3 



 
 

เอกสารประกอบหมายเลข 4 



 

เอกสารประกอบหมายเลข 5 



 

เอกสารประกอบหมายเลข 5 
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