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คำนำ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
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โครงการ และกิจ กรรมการจั ด การศึ กษา เพื่ อ ให้ ท ราบภารกิจ ของสานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนการดาเนินงานในปีต่อไป
ขอขอบคุ ณ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ าน ที่ ให้ ค วามร่ว มมื อ เป็ น อย่ างดี ท าให้ รายงาน
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการติดตาม
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ 2563
ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการดาเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจและนาไปใช้ ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตุลาคม 2563
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
รายงานเรื่อ ง : การรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติราชการ ของส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ซึ่ งเป็ นการรายงานผลการด าเนิ นงานตามนโยบาย ภารกิ จ โครงการ และกิ จกรรม
การจั ดการศึกษา เพื่ อให้ ทราบภารกิจของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ได้แก่ 1. ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 2. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ 4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในการติดตาม ได้แก่ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ได้ดาเนินการ
จัดทาโครงการ จานวน 10 กลุ่ม โดยได้กาหนดแบบการรายงานผลการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีสาระสาคัญในแต่ละโครงการ ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/
งบประมาณ 2. ผลการดาเนินงาน 3. ปัญหา/อุปสรรค 4. ข้อเสนอแนะ การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดาเนินการส่งแบบให้แต่ละ
กลุ่มรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ทั้งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่ไดมีการดาเนินการ
โครงการนั้ น ๆ และน ามาวิเคราะห์ และจั ดท าเป็ นรายงานผลรูปเล่ ม ประกอบด้ วย 4 ส่ วน ได้ แก่ 1. บทน า สภาพทั่ วไป
2. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 4. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลการรายงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการจัดทาโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 60 โครงการ ประกอบด้วย 6 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้ านการจั ด การศึ กษาเพื่ อความมั่ น คงของมนุ ษ ย์แ ละของชาติ โครงการทั้ งสิ้ น
6 โครงการ ดาเนินการได้ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีโครงการ
ทั้งสิ้น 5 โครงการ ดาเนินการได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
มีโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ ดาเนินการได้ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา มีโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ ดาเนินการได้ 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
83.33
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นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งสิ้น
1 โครงการ ดาเนินการได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
นโยบายที่ 6 การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา มี โ ครงการทั้ ง สิ้ น
24 โครงการ ดาเนินการได้ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เมื่อพิจารณาผลตามตัวชี้วัดของสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พบว่ า ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
มีโครงการที่ จ ะต้ องดาเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติการ จานวน 60 โครงการ แต่ ส ามารถดาเนิน การได้ เพีย ง
35 โครงการ ซึ่งผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิ บัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่าง
ครบถ้วน ตามที่ได้ดาเนินโครงการในปีงบประมาณนี้ จานวน 35 โครงการ
2. โครงการที่ดาเนินการ ผู้ รับ ผิดชอบโครงการได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการใช้
งบประมาณ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเคร่งครัด
2. มีการน าผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ทั้งวิธีการดาเนิ นงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับ ไปปรับปรุง พัฒนา ในปีต่อไป
3. ผู้ บ ริ ห าร สามารถบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ ต ามนโยบาย ของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี
สรุปปัญหา และอุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยภาพรวม
1. ปัญหาและอุปสรรค
จากผลการปฏิบั ติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงาน
เขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 สามารถนามาสังเคราะห์ และสรุปเป็นประเด็นปัญ หาและ
อุปสรรค โดยภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมราชบุรี เขต 1 พบว่า
1.1 จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563
โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และไม่ได้ดาเนินการจัดทาโครงการ หลายโครงการ เนื่องจากปัญหา
การเกิดโรคระบาดโคโรนา 2019 (COVID 2019) ทาให้ ถูกระงับการดาเนินการโครงการ เพื่ อป้องกันการ
ติดเชื้อโรค และงบประมาณถูกนาไปช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว
1.2 ตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านคุณ ภาพการศึกษา
ของผู้เรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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2. ข้อเสนอแนะ
จากผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ 2563 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ควรให้การสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ดังนี้
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต้องประสานงาน กากับ ติดตาม
โรงเรี ยนในสั งกัด ในการเฝ้ าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ให้ กับบุ คลากร ครู
และนักเรียน
2.2 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ดีขึ้น สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การพั ฒ นาในด้ า นการจั ด การศึ ก ษา
ให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพการศึกษาดีชื้น
2.3 เร่ งรั ดให้ มี การพั ฒนาทางด้ านความรู้ ความสามารถ ทั กษะด้ านภาษา และการคิ ดวิเคราะห์
ให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
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ส่วนที่ 1 บทนำ
สภำพทั่วไป
สภำพทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ ทางภาคกลาง ทิศตะวันตกของประเทศ
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,030.03 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
อาเภอด่านมะขามเตี้ย และอาเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี
ติดต่อกับอาเภอเขาย้อย อาเภอหนองหญ้าปล้อง
จังหวัดเพชรบุรี
ติดต่อกับอาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
อาเภอบางคนที และอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ติดต่อกับตาบลบางคายู อาเภอเมตตา
จังหวัดทะวาย ประเทศสหภาพเมียนมาร์ (พม่า)

สาหรับอาคารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 7 อาคาร
เฉลิ ม พระเกีย รติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนไกรเพชร ต าบลหน้ าเมื อ ง อ าเภอเมื อ ง จั งหวัด ราชบุ รี
เป็ น อาคารที่ ใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น รวม 5 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 3 ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ใช้พื้น ที่ บ ริเวณชั้นที่ 4 ชั้นที่ 6 (บางส่ วน) เป็นสถานที่ ปฏิบัติงาน มีพื้น ที่
ในความรับผิดชอบ 6 อาเภอ รวม 175 โรงเรียน ได้แก่ อาเภอเมืองราชบุรี จานวน 49 โรงเรียน อาเภอ
ปากท่อ จานวน 47 โรงเรีย น อาเภอจอมบึ ง จานวน 38 โรงเรียน อาเภอวัดเพลง จานวน 5 โรงเรียน
อาเภอสวนผึ้ง จานวน 19 โรงเรียน และอาเภอบ้านคา จานวน 18 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค.2563)
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สภำพกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1
1. อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒ นา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้ส อดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2. กำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ยึ ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โดยค านึ ง ถึ ง ระดั บ
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย
เว้นแต่การจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้ รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของสภาการศึกษา มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารและ
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แบ่ ง เป็ น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษา
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ มีสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษา จานวน 183 เขต และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต โดยให้
จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
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1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดทาเป็นประกาศกระทรวงและ
ให้ระบุอานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น (เฉพาะที่เป็นโรงเรียน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล)
การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและอานาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ
ที่เรีย กชื่ออย่ างอื่น ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บที่ คณะกรรมการเขตพื้ นที่การศึกษาแต่ล ะเขตพื้น ที่การศึกษา
กาหนด ซึ่งในปจจจุบันได้โอนให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาหนด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอานวยการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดาเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ณ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่ของส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบั ติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอานาจหน้าที่ดั้งต่อไปนี้
(ก) จั ดท านโยบายและแผนพั ฒ นาการศึกษาให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบาย มาตรฐานการศึก ษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิ เคราะห์ ก ารจั ด ตั้ งงบประมาณเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษาและแจ้ งการจั ด สรร
งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบั ติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึ ก ษา วิ เคราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา
(ค) ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
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(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ
(ง) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วะเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตร
ประจาตัว และการขออนุญาตต่างๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเพื่อดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดี
ของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
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(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไป
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคลากร ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม
อื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปจญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปจญญาท้องถิ่น
(ฎ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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9. หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ให้ ป ฏิ บัติ งานขึ้น ตรงกับ หั ว หน้าส่ ว นราชการ และมีอานาจหน้ าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่กาหนด
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒ นางานกฎหมายและ
งานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบั ติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
3. องค์คณะบุคคลที่มสี ่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
การบริหารจัดการศึกษาของส านั กงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 บริหารงานโดยมี องค์คณะ
บุ คคลที่ ได้รั บการคัดเลื อก ประกอบด้วย คณะอนุ กรรมการศึ กษาจังหวัดราชบุ รี (อกศจ.) และคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ที่เป็นส่วนสาคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่เป้าหมาย ดังนี้

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

6

คณะอนุกรรมกำรกำรศึกษำจังหวัดรำชบุรี (อ.ก.ศ.จ.)
1. นายพิธาน พื้นทอง
2. นายสุทธิรักษ์ หนูฉ้ง
3. นายประกอบ จิรานุกูลสวัสดิ์
4. นายเฉลา พวงมาลัย
5. นายเฉลิม เทพสวัสดิ์
6. นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี
7. นายชาญ ชุ่มบุญชู
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพีรภูมิ หิรัญโชติปรีชา
9. ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
รำชบุรี เขต 1 (ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2562
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ
3. พันเอกรณพงษ์ เรืองจุ้ย
4. นางสาวดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
5. นายวิเชียร ทองน้อย
6. นายราตรี แออ่วม
7. บาทหลวงจาเนียร จิตเสรีวงศ์
8. นายสมทรง ไชยวัต
9. ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จานวน 174
โรงเรียน 1 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563) มีเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ จานวน 6 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมือง อาเภอปากท่อ อาเภอวัดเพลง อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา โดยมี
รายละเอียดดังนี้

1. ด้ำนปริมำณ
ตำรำงที่ 1 จานวนนักเรียน จาแนกตามระดับ และเพศ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563
ระดับการศึกษา
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

ชาย
3,658

หญิง
3,424

รวม
7,082

นักเรียนระดับประถมศึกษา

12,464

11,103

23,567

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1,809

1,536

3,345

รวมทั้งสิ้น

17,931

16,063

33,994

ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563
ตำรำงที่ 2 จานวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563
สังกัด
ในสังกัด
ระดับที่เปิดสอน
สพฐ.
ก่อนประถมศึกษา
ก่อนประถม - ประถม
145
ก่อนประถม - ม.ต้น
30
ก่อนประถม – ม.ปลาย
ประถม - ม.ปลาย
ม.ต้นระดับเดียว
ม.ต้น - ม.ปลาย
ระดับอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี
รวม
175

สกอ.
1

สอศ.

นอกสังกัด
สานักพุทธ เทศบาล
3
4
1

ตชด.
2

3

1
150
34
1

1

1

1

3
1
191

3
1
2

รวม

8

2
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ตำรำงที่ 3 จานวนนักเรียน สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกรายอาเภอ
และระดับ ปีการศึกษา 2563
ระดับ

เพศ

ชาย
หญิง
ชาย
อ.2
หญิง
ชาย
อ.3
หญิง
ชาย
ป.1
หญิง
ชาย
ป.2
หญิง
ชาย
ป.3
หญิง
ชาย
ป.4
หญิง
ชาย
ป.5
หญิง
ชาย
ป.6
หญิง
ชาย
ม.1
หญิง
ชาย
ม.2
หญิง
ชาย
ม.3
หญิง
ชาย
หญิง

รวม

มัธยม

ประถม

ก่อนประถม

อ.1

เมือง
68
60
547
523
612
551
784
683
803
719
800
677
742
705
802
675
819
711
249
215
269
216
225
203
6,720
5,938

จอมบึง
118
128
321
252
335
319
401
402
443
372
400
410
418
358
393
402
346
354
144
122
122
96
113
90
3,554
3,305

อาเภอ
สวนผึ้ง ปากท่อ วัดเพลง
33
66
11
39
41
14
268
268
46
305
247
39
321
308
42
292
275
37
374
327
49
345
281
36
378
303
42
300
245
37
385
341
48
361
306
49
403
278
33
320
244
44
322
318
51
359
308
40
374
313
57
287
237
33
161
49
140
41
117
57
8
112
37
1
109
39
3
111
28
2
3,245 2,667
390
2,971 2,290
332

บ้านคา
36
47
121
130
137
125
160
122
177
137
148
123
145
128
140
157
147
136
47
42
52
40
45
40
1,355
1,227

รวม
ชั้น

รวม
ระดับ

661
3,067

7,082

3,354
3,964
3,956
4,048
23,567
3,818
3,967
3,814
1,210
1,127

3,345

1,008
33,994

ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563
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ตำรำงที่ 4 จานวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2563 จาแนกรายอาเภอ สังกัด สพฐ.
ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา
รวม

โรงเรียน
49
47
37
5
20
17
175

สังกัด สพฐ.
ครู
663
312
372
41
287
149
1,824

นักเรียน
12,658
4,957
6,859
722
6,216
2,582
33,994

ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563
ตำรำงที่ 5 จานวนนักเรียนต่อครู จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา
รวม

จานวนนักเรียน
12,658
4,957
6,859
722
6,216
2,582
33,994

จานวนครู
663
312
372
41
287
149
1,824

นร. : ครู
19:1
16:1
18:1
18:1
22:1
17:1
19:1

ตำรำงที่ 6 จานวนนักเรียนต่อห้อง จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา 2563
ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา
รวม

จานวนนักเรียน
12,658
4,957
6,859
722
6,216
2,582
33,994

จานวนห้อง
604
388
394
48
262
157
1,859

นร. : ห้อง
21:1
13:1
17:1
15:1
24:1
16:1
18:1
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ตำรำงที่ 7 จานวนโรงเรียนขนาดเล็ก จาแนกเป็นรายอาเภอ ประจาปี 2563
ที่

จานวนนักเรียน

1
2
3
4
5
6

0 – 20
21 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100
101 - 120
รวมทั้งสิ้น

เมือง
4
4
5
9
6
1
29

จานวนโรงเรียนแยกตามรายอาเภอ
ปากท่อ วัดเพลง จอมบึง สวนผึ้ง
5
1
3
4
5
2
8
2
9
2
6
4
3
7
1
3
1
33
3
22
8

บ้านคา
2
2
3
1
8

รวม
10
7
18
32
22
14
103

ข้อมูล ณ ปจจจุบัน

ตำรำงที่ 8 จานวนสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามขนาด 7 ขนาด
อาเภอ
เมือง
ราชบุรี
จอมบึง
สวนผึ้ง
ปากท่อ
วัดเพลง
บ้านคา
รวมทั้งสิ้น

จานวนสถานศึกษาจาแนกตามขนาด
120 คน
ลงมา

121-200
คน

201-300
คน

301-499
คน

500-1,499
คน

1,500-2,499
คน

2,500 คน
ขึ้นไป

รวม

29

9

3

6

-

-

2

49

22
8
33
3
8
103

7
1
7
1
4
29

2
2
6
1
4
18

4
6
1
1
18

1
3
4

1
-

2

37
20
47
5
17
175

ข้อมูล ณ ปจจจุบัน
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2. ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 บริ หารจัดการภายใต้ระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 กาหนดการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็ น อ านาจหน้ าที่ ข องเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ซึ่งเป็ น หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ภ ายใต้ ก ารก ากับ ดูแ ลของส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค์คณะบุคคลมี ส่วนร่วมในการบริหารจัดการสอดคล้องกับท้องถิ่น
โดยยึดผู้เรียนและประชากรเป็นศูนย์กลางการพัฒ นา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ได้ก าหนดรู ป แบบการบริ ห ารจั ดการศึก ษา รูป แบบศู น ย์เครือ ข่ายโรงเรีย นเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม จานวน 9 เครือข่าย ดังนี้
ตำรำงที่ 9 จานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามเครือข่าย
อาเภอ
อาเภอเมืองราชบุรี

โรงเรียนประธานศูนย์เครือข่าย

จานวนโรงเรียน
ในเครือข่าย

เครือข่ายที่ 1 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

19

เครือข่ายที่ 2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

16

อาเภอวัดเพลง

เครือข่ายที่ 3 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม

19

อาเภอปากท่อ

เครือข่ายที่ 4 โรงเรียนวัดป่าไก่

23

เครือข่ายที่ 5 โรงเรียนวัดสันติการาม

24

เครือข่ายที่ 6 โรงเรียนวัดสูงนูนราษฎร์บารุง

20

เครือข่ายที่ 7 โรงเรียนมหาราช 7

17

อาเภอสวนผึ้ง

เครือข่ายที่ 8 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ

19

อาเภอบ้านคา

เครือข่ายที่ 9 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์

18

อาเภอจอมบึง

รวมทั้งสิ้น

175

ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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3. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจำกกำรกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562
ตำรำงที่ 10 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ

ระดับประเทศ
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
49.07
14.36
34.42
18.03
32.90
15.82
35.55
13.94
37.99
15.54

ระดับเขตพื้นที่
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
48.02
13.24
30.27
14.04
31.25
14.44
33.74
12.77
35.82
13.62

คะแนน
เฉลี่ยสูง
กว่า/
ต่ากว่า
-1.05
-4.15
-1.65
-1.81
-2.17

จากตารางที่ 10 พบว่า ผลสั มฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลาดับจากมาก
ไปน้ อย คือ กลุ่มสาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย 48.02 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31.25 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามลาดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ากว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และเมื่อเปรีย บเที ย บกลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละระดับ เขตพื้น ที่ต่ากว่าระดับ ประเทศ
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -4.15
ตำรำงที่ 11 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ

ระดับสังกัด
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
47.95
13.84
30.86
13.93
31.60
14.74
34.30
12.96
36.18
13.87

ระดับเขตพื้นที่
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
48.02
13.24
30.27
14.04
31.25
14.44
33.74
12.77
35.82
13.62

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

คะแนน
เฉลี่ยสูง
กว่า/
ต่ากว่า
+0.07
-0.59
-0.35
-0.56
-0.36
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จากตารางที่ 11 พบว่า ผลสั มฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลาดับจากมาก
ไปน้ อย คือ กลุ่มสาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย 48.02 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31.25 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามลาดับ
และพบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา สู ง กว่ า ระดั บ สั ง กั ด 1 สาระการเรี ย นรู้
คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัดมากที่สุด คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย +0.07
ตำรำงที่ 12 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่
1
3
4
5

กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ + เพิ่ม
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2562
- ลด
46.30
54.68
48.02
-6.66
33.29
35.34
30.27
-5.07
36.54
35.79
31.25
-4.54
38.66
38.53
33.74
-4.79
38.69
41.09
35.82
-5.27

จากตารางที่ 12 พบว่า ผลสั มฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลาดับจากมาก
ไปน้ อย คือ กลุ่มสาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย 48.02 กลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31.25 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามลาดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีคะแนนเฉลี่ยต่า กว่าในปีการศึกษา 2561 และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละต่ากว่าปีการศึกษา 2561 มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย -6.66

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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ตำรำงที่ 13 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม/เฉลี่ย

ระดับประเทศ
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
55.14
15.33
33.25
13.69
26.73
15.87
30.07
8.62
36.30
13.38

ระดับเขตพื้นที่
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
52.01
13.38
28.09
7.38
22.33
9.33
28.46
6.94
32.72
9.26

คะแนน
เฉลี่ยสูง
กว่า/
ต่ากว่า
-3.13
-5.16
-4.40
-1.61
-3.58

จากตารางที่ 13 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละเรียงตามล าดับจากมาก
ไปน้ อย คือ กลุ่มสาระการเรีย นรู้ภ าษาไทย 52.01 กลุ่ มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 28.09 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22.33
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ากว่าระดับประเทศทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับเขตพื้นที่ต่ากว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -5.16
ตำรำงที่ 14 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
ระดับสังกัด
ระดับเขตพื้นที่
ส่วน
ส่วน
คะแนน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เบี่ยงเบน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เฉลี่ย
เฉลี่ย
มาตรฐาน
มาตรฐาน
ภาษาไทย
55.91
15.15
52.01
13.38
ภาษาอังกฤษ
32.98
13.17
28.09
7.38
คณิตศาสตร์
26.98
15.94
22.33
9.33
วิทยาศาสตร์
30.22
8.63
28.46
6.94
รวม/เฉลี่ย
36.52
13.22
32.72
9.26

คะแนน
เฉลี่ยสูง
กว่า/
ต่ากว่า
-3.90
-4.89
-4.65
-1.76
-3.80

จากตารางที่ 14 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละเรียงตามล าดับจากมาก
ไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 28.09 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22.33
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ากว่าระดับสังกัดทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่ มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละระดับเขตพื้นที่ต่ากว่าระดับ สั งกัดมากที่สุ ด คือ กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ -4.89
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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ตำรำงที่ 15 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา
ต่ากว่า
ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562
2560
ภาษาไทย
44.41
50.14
52.01
+1.87
ภาษาอังกฤษ
26.69
25.33
28.09
+2.76
คณิตศาสตร์
21.08
25.10
22.33
-2.77
วิทยาศาสตร์
29.73
32.66
28.46
-4.20
รวม/เฉลี่ย
30.47
33.31
32.72
-0.59
จากตารางที่ 15 พบว่า มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละเรีย งตามล าดั บ จากมากไปน้ อ ย คื อ กลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
28.09 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22.33
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา 2561 จานวน 2 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ และสู ง กว่ าปี ก ารศึ ก ษา 2560
3 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ โดยกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษ +2.76 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-4.20
ตอนที่ 2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำรำงที่ 16 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
เฉลี่ยร้อยละ

ระดับประเทศ
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
44.94
19.99
46.46
18.19
45.70
19.09

ระดับเขตพื้นที่
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
44.16
19.50
45.59
17.38
44.87
18.44
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คะแนน
เฉลี่ยสูง
กว่า/
ต่ากว่า
-0.78
-0.87
-0.83
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จากตารางที่ 16 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test :
NT) ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 256 2 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละเรี ย งตามล าดั บ จากมากไปน้ อ ย
คือ ความสามารถด้านภาษาไทย 45.59 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 44.16 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ 44.87
และพบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ต่ ากว่ า ระดั บ ประเทศ ทั้ ง 2 ด้ า น คื อ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ -0.78 และความสามารถด้านภาษาไทย -0.87
ตำรำงที่ 17 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562 ระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

ที่

ความสามารถด้าน

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี พ.ศ.2560

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี พ.ศ.2561

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี พ.ศ.2562

38.68
54.68
46.68

47.15
52.86
50.01

44.16
45.59
44.88

1 คณิตศาสตร์
2 ภาษาไทย
เฉลี่ยร้อยละ

จากปี
2561-2562
+ เพิ่ม
- ลด
-2.99
-7.27
-5.13

จากตารางที่ 17 พบว่ าผลการทดสอบความสามารถพื้ นฐานของผู้ เรี ยนระดั บชาติ (National Test : NT)
ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ระดั บเขตพื้ นที่ การศึ กษา ปี การศึ กษา 2562 ความสามารถทั้ งด้ านคณิ ตศาสตร์ และ
ด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าปี 2561 เท่ากับ -5.13
และพบว่ าความสามารถด้ านคณิ ต ศาสตร์ ปี ก ารศึ ก ษา 2562 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละต่ ากว่ า
ปี การศึกษา 2561 เท่ากับ -2.99 และความสามารถด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละต่ากว่าปีการศึกษา 2561 เท่ากับ -7.27
ตำรำงที่ 18 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 1
ที่ ความสามารถด้าน
1 คณิตศาสตร์
2 ภาษาไทย
รวม / เฉลี่ย

จานวน
นักเรียน
3,717
3,717
3,717

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
44.16
45.59
44.87

ร้อยละของจานวนนักเรียน
ปรับปรุง พอใช้
ดี
18.14
47.60
21.69
23.25
36.45
31.52
19.28
44.66
27.75

ดีมาก
12.55
8.76
8.29

จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National
Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45.59 รองลงมาได้แก่
ด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 44.16 ตามลาดับ
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เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความสามารถในระดับ
พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 44.66 รองลงมา ได้แก่ ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 27.75 ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ
19.28 และระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 8.29
เมื่ อพิ จ ารณาระดั บ ความสามารถของนั กเรี ยนในระดั บ ดี มาก พบว่ า นั กเรี ยนมี ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 12.55 รองลงมา ได้แก่ความสามารถด้านภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 8.76
เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับดี พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาไทย
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 31.52 รองลงมา ได้แก่ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.69
เมื่ อพิ จารณาระดั บ ความสามารถของนั กเรี ยนในระดั บพอใช้ พบว่ า นั กเรี ยนมี ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 47.60 รองลงมา ได้แก่ความสามารถด้านภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 36.45
เมื่ อพิ จารณาระดั บความสามารถของนั กเรี ยนในระดั บปรั บปรุ ง พบว่ า นั กเรี ยนมี ความสามารถ
ด้านภาษาไทยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 23.25 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 18.14
ตำรำงที่ 19 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่

เครือข่าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

5
7
9
1
4
2
3
6
8

ความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
50.91
48.60
47.59
45.59
45.33
46.91
43.57
47.23
43.96
46.60
43.91
44.40
43.60
42.21
39.48
43.83
39.48
43.76

เฉลี่ย
49.76
46.59
46.12
45.40
45.28
44.16
42.91
41.66
41.62

จากตารางที่ 19 พบว่าในระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาที่ 5 มีคะแนน
ความสามารถทั้ ง 2 ด้าน สูงสุ ด คิดเป็ น ร้อยละ 49.76 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายที่ฯ 7 มีคะแนนเฉลี่ ย
คิดเป็นร้อยละ 46.59 เครือข่ายที่ฯ 9 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.12 และเครือข่ายที่ฯ 1 มีคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 45.40 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคณิตศาสตร์ เครือข่ายฯ ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 50.91 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายฯ ที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 47.59 เครือข่ายฯ ที่ 9
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 45.33 และเครือข่ายฯ ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อย 43.96 ตามลาดับ
ด้านภาษาไทย พบว่า เครือข่ายฯ ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 48.60 รองลงมา ได้แก่
เครือข่ายฯ ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 47.23 เครือข่ายฯ ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.91
และเครือข่ายฯ ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.60 ตามลาดับ
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ตำรำงที่ 20 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถของนักเรียน
จานวน
ที่
โรงเรียน
เฉลี่ย
นักเรียน
ด้าน
ด้านภาษาไทย
คณิตศาสตร์
1
61.00
52.50
56.75
1 วัดอรุณรัตนคีรี
2 วัดทุ่งหญ้าคมบาง
13
57.00
69.84
63.42
3 วัดบ้านโพธิ์
3
51.66
46.66
49.16
4 ชุมชนวัดคูบัว
5
35.60
41.80
38.70
5 วัดใหม่นครบาล
3
64.00
60.83
62.41
6 วัดดอนตะโก
8
51.87
55.31
53.59
7 วัดหนามพุงดอ
14
38.64
40.00
39.32
8 วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
324
51.55
53.09
52.32
9 วัดหนองตาหลวง
8
38.12
43.62
40.87
10 วัดเขาถ้ากุญชร
8
41.31
50.50
45.90
11 วัดนาหนอง
12
32.00
37.86
34.93
12 วัดแคทราย
25
32.60
33.92
33.26
13 วัดห้วยไผ่
35
36.22
45.92
41.07
14 วัดดอนแจง
12
37.45
41.81
39.63
15 วัดน้าพุ
33
33.03
36.54
34.78
16 วัดห้วยหมู
24
40.00
49.45
44.72
17 อนุบาลเมืองราชบุรี
50
36.14
42.18
39.16
18 วัดโพธิ์ดก
13
39.07
36.50
37.78
19 วัดใหญ่อ่างทอง
7
50.57
59.00
54.78
รวม/เฉลี่ย
31
43.57
47.23
45.40
จากตารางที่ 20 พบว่า ในระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 โดยภาพรวม
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 ด้าน 3 ลาดับแรก ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่ง
หญ้าคมบาง มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 63.42 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
62.41 และโรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 56.75 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่นครบาล มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 64 โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี
มี ค ะแนนเฉลี่ ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61 และโรงเรีย นวั ด ทุ่ งหญ้ าคมบาง มี ค ะแนนเฉลี่ ย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 57
ตามลาดับ
ด้านความสามารถด้านภาษาไทย โรงเรียนที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้อยละสู งสุ ด 3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่
โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 69.84 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล มีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 60.83 และโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 59 ตามลาดับ
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ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ บดินทรเทพยวรำงกูร (ในรัชกำลที่ 10)
กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 4 ด้ำน
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
1.1 ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง
1.2 ยึดมั่นในศาสนา
1.3 มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
1.4 มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
2. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ชอบ/ ชั่ว-ดี
2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
3. มีงำนทำ มีอำชีพ
3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน
สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานเป็นและมีงานทา
ในที่สุด
3.3 ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
4. เป็นพลเมืองดี
4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
4.2 ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
4.3 การเป็นพลเมือง “เห็นอะไรที่จะทาเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทา เช่น งานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทาด้วยความมีน้าใจ และความเอื้ออาทร”
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นโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ
ในค าแถลงนโยบายของนายกรัฐ มนตรี พลเอกประยุ ทธ์ จัน ทร์โอชา ต่ อสภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 นโยบายด้านการศึกษากาหนดไว้ในข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้
การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนโยบายด้านการวิจัย กาหนดไว้ในข้อที่ 8 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมจากนโยบายรัฐบาล
11 ด้ า น คื อ 1) การปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ 2) การรั ก ษาความมั่ น คงของรัฐ และ
การต่ างประเทศ 3) การลดความเหลื่ อ มล้ าของสั งคม และการสร้า งโอกาสการเข้ า ถึ ง บริ ก ารของรั ฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุ ขและสุ ขภาพของประชาชน 6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่ งเสริม
บทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่น ดินที่มี
ธรรมาภิ บ าล และการป้ อ งกัน ปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติมิ ช อบในภาครัฐ 11) การปรับ ปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ
ข้อที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงสังคม
ให้เข้มแข็งอย่ำงมีคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
4.2 ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็ น ของผู้ เรี ย น และลั ก ษณะของพื้ น ที่ ข องโรงเรี ย น ปรั บ ปรุ งและบู ร ณาการระบบการกู้ ยื ม
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
4.3 ให้องค์กรภาคประชาชนสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป
มีโอกาสจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอานาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.4 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
4.5 ส่ งเสริ มอาชี วศึ กษาและการศึ กษาระดั บวิ ทยาลั ยชุ มชน เพื่ อสร้ างแรงงานที่ มี ทั กษะตรง
ตามความต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริม
ให้ครูมีวุฒิ ตามวิชาที่สอน ให้สามารถนาเทคโนโลยี และเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
4.7 ทะนุ บารุงและอุป ถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้ องค์กร มีบทบาท
ในการปลูกฝจงคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.8 อนุ รักษ์ ฟื้น ฟูและเผยแพร่ มรดกทางวัฒ นธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒ นธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและ
ประชาคมโลก
4.9 ปลูกฝจงค่านิยม และจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เปิดพื้นที่สาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
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ข้อที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและ
พัฒนำ และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่กำรผลิตและบริกำรที่ทันสมัย
8.1 สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ค่ าใช้ จ่ายในการวิจั ยและพั ฒ นาของประเทศ เพื่ อ มุ่ งไปสู่ เป้ าหมาย
ให้ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 เพื่อให้ประเทศสามารถ
แข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่น
8.2 เร่งเสริมสร้างสั งคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่ าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยี
ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา
8.3 การปฏิรูประบบให้ สิ่งจูงใจ ระเบี ยบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานวิจัยและพัฒนา
ไปต่ อยอดหรื อใช้ ประโยชน์ ส่ งเสริ มการจั ดท าแผนพั ฒนาการวิจั ยและพั ฒนาในระดั บภาค หรือกลุ่ มจั งหวั ด
ให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและ
พัฒ นา และนวัต กรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้ มีน โยบายจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่เอื้ออานวย
สร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพั ฒ นา และด้านนวัต กรรมซึ่งเป็ น โครงสร้างพื้ นฐานทางปจ ญ ญาในการต่ อยอดสู่ การใช้เชิงพาณิ ช ย์
ของภาคอุตสาหกรรม

นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
เพื่อให้ การดาเนิ น การจั ดการศึกษาและการบริห ารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2563 มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป้ า หมายของแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักกำร
1. ให้ ค วามส าคั ญ กับ ประเด็ น คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิภ าพในทุ ก มิ ติ ทั้ งผู้ เรียน ครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
2. บูรณาการทางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ มีความคล่ องตัว รวมทั้งหน่วยงานสั งกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภูมิภ าค
ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ได้ เพื่ อ ด าเนิ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษาร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
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ระดับก่อนอนุบำล
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบำล
เน้นสร้างความร่วมมือกับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒ นาทักษะ
ที่สาคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษำ
มุ่งคานึงถึงพหุปจญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝจงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์
จริง หรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จั ด ให้ มี โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุ ณ ภาพ โดยเน้ น ปรับ สภาพแวดล้ อมทั้ งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษำ
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จั ดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานทา
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
ระดับอำชีวศึกษำ
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบบททวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับในการสร้างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สาเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
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1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ
2. จัดทาหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรั ฐ บาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็ นรายไตรมาส รวมทั้ งใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็น ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากาลัง ตามความ
ต้องการจาเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ให้กล ไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดาเนินงานร่ วมกับหน่วย
จัดการศึกษา
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......โดยปรับปรุงสาระสาคัญให้เอื้อ
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปจญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ ข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น เช่น จานวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจาเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบาย
ทาความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้ อั ต ราก าลั งครู โดยเฉพาะครูร ะดั บ อนุ บ าล และครูร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษาให้ มี
ประสิ ทธิภ าพ และจั ดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัด ท าหลั กสู ตรการพัฒ นาครูให้ มี
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปจญญาของผู้เรียน
10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด นาเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ ผู้ ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ ง ส าหรั บ ภารกิ จ ของส่ ว นราชการหลั ก และหน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ งานตามปกติ (Function)
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร มี น โยบายส าคั ญ เพิ่ ม เติม ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนื อจากที่ กาหนด
หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
จะต้องเร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยเช่นกัน
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นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนำคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1. จั ดการศึ กษาเพื่ อเสริ มสร้ างความมั่ นคงของสถาบั นหลั กของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

นโยบำย
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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มำตรกำร
นโยบำยที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1) พัฒ นาผู้ เรีย นให้ เป็ น พลเมืองดีของชาติและเป็น พลโลกที่ดี เป็ นมาตรการในการพั ฒ นา
ผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติสื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม
2) พัฒนาผู้เรียนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุก ระดับความรุนแรง
ที่มีผลกระทบต่อความมั่น คงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒ นาผู้เรียนให้ มีความรู้ ความสามารถ
ในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจาก
ความรุน แรง การคุกคามในชีวิตและทรัพ ย์สิ น การค้า มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัย พิ บัติต่าง ๆ
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปจญหาที่มีอยู่ในปจจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ที่อยู่
ในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติ พันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง
ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
นโยบำยที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบำยที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา เป็ น มาตรการสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
แกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ คคลอย่ างเหมาะสมทุ กด้ านทั้ งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม และ
สติปจญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับ
วัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสติปจญ ญา มีวินัย มีทักษะสื่ อสารภาษาไทย และ
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟจง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น
2.2 พัฒ นาศักยภาพ และคุณ ภาพผู้ เรียนระดับประถมศึกษาให้ ได้ รับการพัฒ นาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปจญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.3 พั ฒ นาศักยภาพ และคุณ ภาพผู้ เรียนระดับ มัธยมศึกษาให้ ได้รับการพั ฒ นาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปจญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
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มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่ อาชีพและมีมีงานทา
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่ นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐาน
ในการดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
2.4 พัฒ นาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และ
ความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
3. น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาใช้ สนั บสนุ นการเรี ยนรู้ ให้ แก่ ผู้ เรี ยนทุ กระดั บ
การจั ดการศึ กษา เป็ นมาตรการในการประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการส่ งเสริ มสนั บสนุ น ให้ ผู้ เรี ยนพั ฒนา
วิ ธี การการเรี ยนรู้ ของตนเอง ตามความต้ องการ และความถนั ดของผู้ เรี ยนสามารถสร้ างสั งคมฐานความรู้
(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิ ตครูในการผลิต และ
พัฒ นาครู ให้ เป็ น ไปตามเป้ าประสงค์ มีการดึงดูด คัด สรร ผู้ มี ความสามารถสู งให้ เข้ามาเป็น ครูคุณ ภาพ
มีระบบการพั ฒ นาศัก ยภาพและสมรรถนะครูอ ย่างต่อเนื่ องครอบคลุ มทั้ งเงินเดือน เส้ นทางสายอาชี พ
การสนั บ สนุ น สื่ อ การสอน และสร้ างเครือข่ายพั ฒ นาครู ให้ มี การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึ ง
การพัฒ นาครูที่เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้ส ร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการ
วัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 ผลิ ต ครู ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น มาตรการการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การผลิ ตครู
ให้ ผ ลิ ต ครู ที มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู มี ค วามรู้ ค วามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง และเป็ น ต้ น แบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4.2 พัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึกษา โดยพัฒ นาให้ เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาท
จาก “ครู ผู้ ส อน” เป็ น “Coach) หรื อ “ผู้ อ านวยการการเรี ย นรู้ ” ปรั บ วิ ธี ก ารสอนให้ เด็ ก สามารถ
แสดงความคิดเห็ น แลกเปลี่ยนเรีย นรู้ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ
แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
นโยบำยที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือ
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นโยบำยที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินการให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทาคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia
3. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่า
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน Carbon emission/ Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
5. จั ด จ้ า งผู้ เชี่ ย วชาญในการจั ด ท า Road Map เป็ น ที่ ป รึ ก ษาในการด าเนิ น การตามแผน
ปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอน
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 3 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่องการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จั ดสรรงบประมาณตาม Road Map และแผนปฏิ บัติการ เพื่ อดาเนิ นการต่ อยอดขยายความรู้
และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดั บส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาต้นแบบ และสถานศึ กษาด้ านการบริหารจั ดการส านั กงานสี เขียวและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานาร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงานและสถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผ่ า นระบบ DLTV ส่ ง เสริ ม ความรู้ เรื่ อ ง การผลิ ต และบริ โ ภคที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและการเลือกผลิตภัณ ฑ์ บรรจุภัณ ฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาดที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
13. พั ฒ นานวั ตกรรมโดยใช้ กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย ลดการใช้เผา และลดใช้สารเคมี
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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15. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นและพั ฒนาให้ นั กเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บ อนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นาความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึ กษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณ ภาพพัฒ นาการกรอกข้อมูล ระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็ปไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบำยที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
2. พัฒ นาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้ เรีย น และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่เน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการ
ปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็น
เครื่องมือสาคัญในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับ
จัดสรรงบประมาณได้อย่ างถูกต้อง ลดความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้ เรียน สามารถ
กาหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ นา Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ
LaaS PaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Technology) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น ระบบแผนงาน
และงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติ งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
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ทิศทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGs)
6. ปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจัดการศึกษาทุ กระดับ และจัด การศึก ษาโดยใช้
DIGITAL TECHNOLOGY เพื่อพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

ค่ำนิยมองค์กร
B : BEST PRACTICES หมายถึง มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน)
E : ENJOY
หมายถึง มีความสุข (ทางานอย่างมีความสุข)
S : SURVICE MIND หมายถึง บริการด้วยใจ (ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ
บริการรวดเร็ว)
T : TEAM WORK
หมายถึง การทางานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ)

เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
5. สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
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นโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนปฏิรูป ประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2580 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

แนวทำงกำรดำเนินงำน
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
เป้ำประสงค์
1) ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่ นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3) ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง เช่ น ภั ย จากยาเสพติ ด ความรุ น แรง การคุ ก คามในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4) ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ได้รับ การบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1) ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ งความรักในสถาบั น หลั ก ของชาติ ยึ ด มั่ น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ร้อ ยละของผู้ เรีย นที่ มีพ ฤติก รรมที่ แสดงออกถึงการมีทั ศนคติที่ ดีต่อ บ้านเมือง มีห ลั กคิ ด
ที่ ถูก ต้ อง เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม มี ค่านิ ย มที่ พึ งประสงค์ มี คุ ณ ธรรม อัต ลั กษณ์
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น ชุมชน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
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3) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิ น
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4) ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุ รกั นดาร เช่ น พื้ นที่ สู ง ชายแดน ได้ รั บการบริ การด้ านการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานที่ มี คุ ณ ภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5) จ านวนสถานศึก ษาที่ น้ อมน าพระบรมราโชบายด้ านการศึก ษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบ ดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้ าเจ้าอยู่หั ว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) จานวนสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทศั นคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มำตรกำร
1) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียน
ให้ มีความรักในสถาบั น หลั กของชาติ ยึ ดมั่น ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษั ตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติสื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม
2) พั ฒ นาผู้ เรี ยนมี ความพร้ อมสามารถรับมื อกั บภั ยคุ กคามทุ กรูปแบบ ทุ กระดั บความรุนแรง
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือ
กั บภั ยคุ กคาม รูปแบบใหม่ ทุ กรู ปแบบ ทุ กระดั บความรุนแรง เช่ น ภั ยจากยาเสพติ ด ภั ยจากความรุนแรง
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปจญหาที่มีอยู่ในปจจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ที่อยู่
ในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง
ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1) ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัด และความสนใจ นาไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม
3) ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
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ตัวชี้วัด
1) จานวนผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2) ผู้ เรี ยนระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น ผ่ านการประเมินสมรรถนะที่ จาเป็ นด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ด้ านการรู้ เรื่ องคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ านการรู้ เรื่ องวิ ทยาศาสตร์
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มำตรกำร
พัฒ นาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
เป้ำประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่ นได้ ภายใต้
สังคมที่เป็ นพหุ วัฒ นธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่งละ
ช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศั กยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้ เรี ย นได้รั บ การพัฒ นาให้ มีศักยภาพในการจัดการสุ ขภาวะของตนเองให้ มีสุ ขภาวะที่ ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach) ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8c)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่จ บการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มี ทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้ องกับ ความต้ องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสมและนาไป
ปฏิบัติได้
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5. ผู้ เรี ย นทุ กคนมี ทั ก ษะพื้ น ฐานในการดารงชีวิต สามารถด ารงชีวิต อยู่ในสั งคมได้ อ ย่างมี
ความสุข มีความยึดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มี ก ารเปลี่ ย นบทบาทจาก “ครูผู้ ส อน” เป็ น “Coach) ผู้ ให้ ค าปรึก ษาข้ อ เสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
มำตรกำร
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
ให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
เป็ นรายบุ คคลอย่ างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม และสติปจญญา มีทักษะสื่ อสาร
ภาษาไทย
2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับ
วัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสติปจญ ญา มีวินัย มีทักษะสื่ อสารภาษาไทย และ
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟจง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น
2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปจญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.3 พั ฒ นาศัก ยภาพ และคุ ณ ภาพผู้ เรียนระดับ มัธ ยมศึ กษาให้ ได้ รับ การพั ฒ นาทางด้ าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปจญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒ นาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่ อาชีพและมีมีงานทา
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวั ฒนธรรม มีทักษะพื้นฐาน
ในการดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
2.4 พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิ เศษ เป็ นการจัดการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพสาหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการ
จาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
3. น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาใช้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ เรี ย น
ทุกระดับการจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนพัฒนาวิธีการการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และพัฒนา
ครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และ
สร้างเครื อข่ายพัฒนาครูให้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพั ฒนาครูที่เชี่ ยวชาญด้านการสอน
มาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 ผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูทีมี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน”
เป็น “Coach) หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีการสอนให้ เด็กสามารถ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน้ าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้
ออกแบบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้ เรียน มี บทบาทเป็ นนั กวิจัยพั ฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้ อ เท็ จ จริ ง โดยค านึ งถึ ง ความจ าเป็ น ตามสภาพพื้ น ที่ ภู มิ ศ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ ตั้ งของ
สถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่ อเป็ นค่ าใช้ จ่ าย และงบลงทุ นแก่ สถานศึ กษาอย่ างเหมาะสม เพื่ อให้ สถานศึ กษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. น าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาเป็ นเครื่ องมื อให้ ผู้ เรี ยนได้ มี โอกาสเข้ าถึ งบริ การ
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้ เรี ยนทุ กคนได้ รั บจั ดสรรงบประมาณอุ ดหนุ นอย่ างเพี ยงพอ เหมาะสม สอดคล้ องกั บสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้ รับการสนั บสนุ น วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ ดิจิทัล (Digital Device) เพื่ อใช้เป็นเครื่องมื อ
ในการจัดกิจรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
6. สถานศึ กษาน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มาใช้ เป็ นเครื่ องมื อในการจั ดกิ จกรรม
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มำตรกำร
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาคุณภาพ
ของผู้เรียน
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียน ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยี มาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่องฉลากสีเขียว
เพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุก.โรงเรียนตามแนวทาง Thailand 3.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
ทุกโรงเรียน ในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสานักงานสีเขียว (Green Office)
เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้การผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9. สานักงานเขตพื้นที่มีการนานโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัด มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมน าไปปฏิบั ติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ ที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบู รณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่ วนร่วมและการนาขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้ ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรีย นรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
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5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ
QR CODE และ Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด้าน
การสร้างสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 3.0
8. ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา สถานศึ กษามี การปรับปรุงและพั ฒนาบุ คลากร และสถานที่ ให้ เป็ น
สานักงานสีเขียวต้นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนและ
ชุมชน
มำตรกำร
1. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินการให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทาคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ
อื่น ๆ
3. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่า
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ
ข้ อมู ลสารสนเทศการเก็ บข้ อมู ลการลดก๊ าซที่ มี ผลต่ อปรากฏการณ์ ภาวะเรื อนกระจก เช่ น คาร์ บอนไดออกไซด์
ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน Carbon emission/
Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
คาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอน
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม
ใน 6 ศูนย์ 3 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จั ดสรรงบประมาณตาม Road Map และแผนปฏิ บั ติ การ เพื่ อด าเนิ นการต่ อยอดขยายความรู้ และ
สร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสานักงานสีเขียวและสถานศึกษา
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานาร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและสัญลักษณ์
เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงานและสถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
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12. ขยายผลผ่ า นระบบ DLTV ส่ ง เสริ ม ความรู้ เรื่ อ ง การผลิ ต และบริ โ ภคที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและการเลือกผลิตภัณ ฑ์ บรรจุภั ณ ฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาดที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒ นานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย ลดการใช้เผา และ
ลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บ อนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นาความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณ ภาพพัฒ นาการกรอกข้อมูล ระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่ มสถานศึ กษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึ กษาครอบคลุ ม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลา เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ าที่ ส นั บ สนุ น ส่ งเสริ ม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. หน่ วยงานมี กระบวนการ และวิ ธี งบประมาณด้ านการศึ กษาเพื่ อเพิ่ มคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพ
การจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยึดหยุ่น
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
3. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ
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4. สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่ง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มำตรกำร
1. ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
2. พัฒ นาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้ เรียน และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่เน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการ
ปฏิ รู ป การคลั ง โดยการจั ด สรรงบประมาณตรงไปยั งผู้ เรี ย น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology)
จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า ประสงค์ ดั งกล่ าว โดยสามารถพิ สู จ น์ ตั ว ตน
ของผู้ เรียน ที่รับ จัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียน สามารถกาหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พั ฒ นานวัตกรรม เทคโนโลยี ดิจิ ทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่ เป็ น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิ ทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิ ท ธิภ าพการบริห ารอย่างเป็น ระบบ นาไปสู่ การน า
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้
สถานศึก ษาสามารถจั ดการเรีย นรู้ เพื่ อพั ฒ นาผู้ เรีย นเป็น รายบุ คคลตามสมรรถนะและความถนัด และ
สามารถวิ เคราะห์ เป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศ น า Cloud
Technology มาให้ บ ริ ก ารแก่ ห น่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ทั้ งระดั บ LaaS PaaS และพั ฒ นาแพลตฟอร์ม ดิ จิทั ล
(Digital Technology) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบ
พั ส ดุ ระบบสารบรรณ เป็ น ต้ น เพื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
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ส่วนที่ 3
ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ในปีงบประมาณ 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนิน การ
จั ดท าแผนปฏิ บั ติ การ ให้ ครอบคลุ ม นโยบายระดับ ต่ าง ๆ และเป้ าหมายของส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด มีกรอบการดาเนินงานตามนโยบาย จานวน 6 นโยบาย โดยมีผลการ
ดาเนินงานสรุปได้ ดังนี้
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดทาโครงการ/กิจกรรมสาคัญ ๆ ดังนี้
โครงกำร “ค่ำยเยำวชน..รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ปีที่ 6 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์
ป่าราชบุ รี เขต 1 ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทั่วประเทศ ที่รับมอบภารกิจการจัด “ค่ายเยาวชน
รักษ์พงไพร” ให้เป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติในการฝึ กการดารงชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนเป้าหมาย
ได้มีทักษะชีวิตจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่และได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะช่วยในการพัฒ นาแนวความคิด
การอยู่อย่างพอเพียงและเสริมสร้างจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้จัดค่าย “เยาวชน
รักษ์พงไพร” ผู้นานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จานวน 4 รุ่น 240 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ป่าราชบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อ่างเก็บน้าห้วยอะนะ) หมู่ 6 ตาบลตะนาวศรี
อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ 336,800 บาท โดยมิได้ใช้งบประมาณ
ผลกำรดำเนินงำน
1. นักเรียนมีความรู้ และซาบซึ้งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช
2. นักเรียนมีทักษะ ตระหนักในหน้าที่ เห็นคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีจิตสานึกการจัดการขยะ น้าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพและร่วมกันป้องกัน
ไฟป่า
3. ครูผู้สอนมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสอนสร้างจิตสานึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก
รักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และร่วมกัน
ป้ อ งกั น ไฟป่ า เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ สร้ า งจิ ต ส านึ ก การบริ ห ารจั ด การขยะ น้ าเสี ย พลั งงานและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning
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ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
โครงกำร พัฒนำสมรรถภำพและยกระดับประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนโครงกำรคุณธรรม สพฐ.
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักในความส าคัญ ของการ
พั ฒ นาศั กยภาพของมนุ ษ ย์ และเป็ น การน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อสร้างจิตส านึก ปลู กฝจ งคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และแนวทางการขั บ เคลื่ อ นโครงการโรงเรีย นคุ ณ ธรรม สพฐ. ให้ กั บ ครูผู้ ส อนและผู้ บ ริห าร
สถานศึกษาทุกคนในโรงเรียน จานวน 350 คน และนักเรียน จานวน 525 คน งบประมาณที่ขอรับการ
จัดสรร จานวน 303,250 บาท โดยมิได้ใช้งบประมาณ
ผลกำรดำเนินงำน
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จึงปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัยและการดูแลรักษาสุขภาพ จึงไม่ได้มีการ
ดาเนินการตามกิจกรรมของโครงการพัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการ
คุ ณ ธรรม สพฐ. ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ ด าเนิ น การส่ ว นงบประมาณที่ ได้ รั บ จาก สพฐ.
ในโครงการคุณธรรม สพฐ. โดยประกวดกิจกรรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ดังนี้ 1) 10,000 คุรุชน
คนคุณธรรม 2) นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารการศึกษา และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการ
เรียนการสอน 3) โรงเรียนดี ต้องมีที่ยืน ได้ตัดสินผลการประกวดแล้วรายการที่ 1-2 รายการที่ 3 กาลัง
ดาเนินการ
ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

41

โครงกำร เฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการโครงการเฝ้าระวังและ
แก้ ไขปจ ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาทั กษะชี วิ ต สร้างภู มิ คุ้ ม กั น ยาเสพติ ด และภั ย คุ ก คาม
รูปแบบใหม่ให้กับนักเรียน และพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นแกนนาต้านภัยยาเสพติด
และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา โดยจัดอบรมให้กับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จานวน 240 คน และผู้กากับ
ลู กเสื อต้ านภั ยยาเสพติ ด และบุ คลากรกลุ่ มส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษา จ านวน 40 คน งบประมาณจากส านั กงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จานวน 185,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 185,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จานวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปจญหา”
ไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการดังกล่าว
กิจ กรรมที่ 3 ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานโครงการสถานศึ กษาปลอดบุ ห รี่ และการบริ ห ารจัด การ
เป็นเงิน 35,000 บาท
ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ การรายงานตามระบบ
NISPA และระบบ CATAS
ปัญหำ/อุปสรรค
เนื่ องจากมีสถานการณ์ แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่ส ามารถดาเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการได้ ประกอบกับไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่วางแผนไว้
ข้อเสนแนะ
ไม่มี
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โครงกำร เยำวชนวัยใสต้ำนภัยยำเสพติด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการโครงการเยาวชนวัยใส
ต้านภัยยาเสพติด เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนในพื้นที่เสี่ยง โดยจัดอบรม
ให้ ความรู้ กั บ นั กเรี ย นระดับ ชั้น ประถมศึ กษาปี ที่ 4 – 6 ของโรงเรียนวัด ดอนตลุ ง(ราษฎร์ศรัท ธาทาน)
และโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม จานวน 153 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
ของโรงเรียนวัดดอนตลุ ง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) จานวน 84 คน งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 80,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 80,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
ด าเนิ น การจั ด อบรม โครงการเยาวชนวั ย ใสต้ า นภั ย ยาเสพติ ด เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต
สร้ างภู มิ คุ้ ม กั น ยาเสพติ ด ให้ กั บ นั ก เรี ย นในพื้ น ที่ เสี่ ยง ให้ กั บ นั ก เรียนระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 – 6
ของโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) และโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม จานวน 153 คน
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) จานวน 84 คน
ระหว่ า งวั น ที่ 19 – 20 สิ ง หาคม 2563 ณ โรงเรี ย นวั ด ดอนตลุ ง (ราษฎร์ ศ รั ท ธาทาน) และโรงเรี ย น
วั ด โพธิ์ ร าษฎร์ ศ รั ท ธาธรรม โดยมี นางสาวสุ พ รรณี นิ ล วรรณา พนั ก งานคุ ม ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ก าร
นายกัมปนาท สงวนแสง นั กสั งคมสงเคราะห์ ช านาญการ และนายทิวา เกิดผล นักวิชาการอบรมและ
ฝึกวิชาชีพชานาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากร
ปัญหำ/อุปสรรค
ได้รั บ จั ด สรรเงิน งบประมาณเดื อนสิ งหาคม 2563 ซึ่งใกล้ สิ้ น ปีงบประมาณ จึงต้องเร่งรีบ
ดาเนินการเบิกจ่ายให้ทันเวลา
ข้อเสนอแนะ
-
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โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ
(กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จานวน 175
โรงเรียน มีผู้ บริห าร ครู และบุ คลากรทางการศึกษา จานวน 1,815 คน นักเรียน จานวน 35,751 คน
ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และมีเจตคติที่ดีในการเป็นพลเมืองดี และต่อต้านการทุจริต
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จานวน 77,550 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณ
ผลกำรดำเนินงำน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ใช้ รู ป แบบการนิ เทศติ ด ตาม
การขับ เคลื่ อ นหลั ก สู ตรด้ านทุ จ ริ ต ศึก ษาของสถานศึ ก ษาทุ กแห่ งในสั งกัด โดยการออกแบบส ารวจผล
การขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตของสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และดาเนินการรายงานผลตามโครงการ
ปัญหำ/อุปสรรค
เนื่องจากปีนี้ติดปจญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้
การดาเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางได้
ข้อเสนแนะ
ไม่มี
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นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการจัดทาโครงการ/กิจกรรม สาคัญ ๆ ดังนี้
โครงกำร กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ (STEM Education)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์ ผ่านการอบรมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จานวน
175 คน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จานวน 2,280 บาท งบประมาณที่ใช้ไป
2,280 .บาท
ผลกำรดำเนินงำน
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินงานตามโครงการพัฒ นา
นั ก เรี ย นอย่ า งมี คุ ณ ภาพด้ ว ยการจั ด ประสบการณ์ เรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สะเต็ ม ศึ ก ษาของสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดาเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกลตามโครงการดังกล่าวให้ กับ
ครูผู้ ส อนในสั งกัดระดับ ปฐมวัย จ านวน 40 คน ระดั บชั้น ประถมศึ กษาตอนต้น จานวน 60 คน ระดั บ
ชั้นประถมศึกษาตอบปลาย จานวน 60 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 60 คน รวม 220 คน
จากผลการดาเนิ น งานพบว่าสถานศึกษามีการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับ
ชั้นปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.28 โดยสถานศึกษา ส่วนใหญ่
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน โครงงาน การสร้างนวัตกรรม และค่ายสะเต็มศึกษา นอกจากนี้
จากการส ารวจความต้ อ งการในการพั ฒ นาครู ผู้ ส อนให้ มี ค วามรู้ ความสามารถในการจั ด การเรีย นรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้านหลักสูตร ด้านวิธีการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดแ ละ
ประเมิ น ผล พบว่า ครู ผู้ ส อนต้ องการได้รับ การพั ฒ นาความรู้ ความสามารถตามแนวทางสะเต็ มศึก ษา
ด้านวิธีการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุ ด รองลงมาคือการพัฒ นาความรู้ด้านหลักสู ตร และ
ความรู้ด้านการวัดและประเมินผล ตามลาดับ
ปัญหำ/อุปสรรค
จากการนิ เทศ ติ ด ตามการจั ด การเรี ยนรู้ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา พบว่ า
สถานศึกษาในสังกัดยังไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้ครบทุกสถานศึกษา
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านบุคลากร งบประมาณ สื่อและอุปกรณ์ องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึก ษารวมถึ งเวลาที่ ใช้ ในการจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษานานและต่ อเนื่ อ ง และ
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรน่ า 2019 และการเปิ ดเรี ยนภาคเรี ยนที่ 1/2563
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ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ส่งผลให้สถานศึกษาต้องรีบดาเนินการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่จาเป็นและรวบรัด
มากยิ่งขึ้น ทาให้ต้องชะลอการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้
ครูผู้สอนและสถานศึกษามีการปรับตัวในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ข้อเสนอแนะ
1. จัดหาสื่อเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้ครบ
ทุกโรงเรียน และพัฒนาครูตามความต้องการ
2. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ก ารจั ด สรรงบประมาณให้ ส านั ก งาน
เขตพื้นที่เพื่อใช้ในการขับเคลื่อ นการดาเนินงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาให้ครบทุกสถานศึกษา รวมถึง
การสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน
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นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพและคุณภำพของทรัพยำกรมนุษย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
และขยายการเข้าถึงการบริการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมนักเรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และมีคุณภาพด้วยการจัดทาโครงการ/กิจกรรม สาคัญ ๆ ดังนี้
โครงกำร พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 ดาเนิ น โครงการพั ฒ นาครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลู ก จ้ างประจ าและลู ก จ้ า งชั่ ว คราว จ านวน 2,283 คน ได้ รับ การพั ฒ นาตนเอง ด้ ว ยวิ ธี ที่ ห ลากหลาย
ตามความจ าเป็ น และสอดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ศั ก ยภาพ ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ งาน มี คุ ณ ธรรม
ตรวจสอบได้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร 1,213,920 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 628,375 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒ นาตนเอง
ด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามความจาเป็นและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่
3. ข้าราชการครู ตาแหน่งครูผู้ช่วย มี ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความประพฤติ
และคุณลักษณะเหมาะสมตามมาตรฐานตาแหน่ง มีทัศนคติที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และข้ าราชการครู ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถ ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น
เป็นแบบอย่างที่เหมาะสม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
5. สานั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สถานศึกษาในสั งกัด รวมทั้ ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพิ่มองค์ความรู้ ที่เกิดจากระบวนการ
ชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพในองค์กร และระหว่างองค์กร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุ ก ต าแหน่ ง ได้ รั บ การพั ฒ นาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ต่ า งๆ รวมทั้ ง ได้ รั บ การพั ฒ นาก่ อ นเลื่ อ น
หรือมีวิทยฐานะ
ปัญหำ/อุปสรรค
1. การพัฒนายังไม่สามารถทาได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกตาแหน่ง เช่นลูกจ้างบางตาแหน่ง
เนื่องจากขาดงบประมาณ และเวลาในการพัฒนา
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนและมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรทุกตาแหน่ง ที่ทุ่มเทเสียสละ
และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
การพั ฒ นาบุ ค ลากร ควรมี ก ารพั ฒ นาให้ กั บ บุ ค ลากรทุ ก ต าแหน่ งอย่ างทั่ ว ถึ ง และตรง
ตามสมรรถนะวิชาชีพ ตรงต่อความต้องการจาเป็นในการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง และนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยในการพัฒนาให้มากขึ้น เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
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โครงกำร พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริหำร
สานั กงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒ นา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อสารเพื่ อการบริห าร เพื่ อให้ การบริห ารจั ดการด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสารของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความปลอดภัย มั่นคง และเชื่อถือได้ พัฒนาให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
แต่ ล ะกลุ่ ม งาน ๆ ละ 2 คน รวม 20 คน งบประมาณที่ ข อรั บ การจั ด สรร จ านวน 200,900 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 200,900 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
1. ดาเนิ นการพั ฒนาความมั่นคงปลอดภั ยทางไซเบอร์ของระบบเครือข่ายของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และพัฒนาระบบการการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Centralize
Log) และระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
2. ด าเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ในเรื่ อ งการใช้ โ ปรแกรมแบบฟอร์ ม
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนการคู่มือสาหรับประชาชน ในระดับสถานศึกษา
3. ดาเนินการจัดทาคู่มือการติดตั้งและซ่อมบารุงอุปกรณ์ปลายทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) สาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ปัญหำ/อุปสรรค
อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
โครงกำร ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย
ซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนประจาจังหวัด จานวน 1 โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่ฯ จานวน 1 โรงเรียน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ จานวน 5 โรงเรียน และ
โรงเรียนทั่วไป ที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
สังคม และสติปจญญาของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 งบประมาณที่ขอรับ
การจัดสรร จานวน 12,400 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
ผลกำรดำเนินงำน
เชิงปริมำณ
1. ผู้เรียนในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 (31 มีนาคม 2563) ทั้งหมด จานวน 3,415 คน
จาแนกเป็น
1) ผู้เรียนปกติ
จานวน 3,414 คน
2) ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง จานวน
1 คน
2. ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปญ
จ ญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จานวน 3,391 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.33
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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เชิงคุณภำพ
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ เครือข่าย เป็นแหล่งวิชาการด้านปฐมวัยและมีความเข้มแข็ง
3. พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
4. ครูปฐมวัยจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย
6. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและประเมินผล
ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนแนะ
ควรมีการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างต่อเนื่อง ทั้ง 2 ภาคเรียน
โครงกำร พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญ
ของนโยบายการจั ด การศึ ก ษาดั งกล่ า ว ได้ ด าเนิ น งานการจั ด การศึ ก ษาปฐมวัย เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นา
การศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อยอดการศึกษาปฐมวั ยสู่มาตรฐานสากล โดยพัฒนาบุคลากร
ทางการศึ ก ษาปฐมวั ย ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร ครู พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองและชุ ม ชนให้ เข้ ม แข็ ง ตลอดจนพั ฒ นา
สื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย และพัฒ นาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและ
เครือข่าย ส่ งเสริม สนับ สนุ น สร้างความเข้มแข็งให้ กับโรงเรียนทางด้านวิช าการทั้งนี้ เพื่อวางรากฐาน
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อให้การดาเนินงานการศึกษาปฐมวัยมีการพัฒนา
ที่เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพนาไปสู่การวางรากฐานการศึกษาปฐมวัยที่เข้มแข็งต่อไป งบประมาณที่ขอรับ
การจัดสรร จานวน 257,420 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
ผลกำรดำเนินงำน
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายเป็นแหล่งวิชาการด้านปฐมวัยและมีความเข้มแข็ง
3. พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจสามารถเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมตามวัย
4. ครูปฐมวัยจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย
6. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและประเมินผล
ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนแนะ
ไม่มี
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โครงกำร บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ด าเนิ น งานตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พบว่าครูปฐมวัยมีปจญหาด้า นองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และการเขี ย นรายงานโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมส าคั ญ ในการด าเนิ น งานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงพัฒนาครูเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ให้ค รูสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
พร้อมทั้งส่งเสริมจินตนาการของเด็กให้รักการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ตามธรรมชาติวิทยาศาสตร์ นาผล
การประเมินมาพัฒนา และมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ด้ วยใจนั กวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและมีความสุข งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร
จานวน 119,820 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณ
ผลกำรดำเนินงำน
1. ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดความรู้ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2. เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. โรงเรียนที่เข้าร่วมกับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจานวน 75 โรงเรียน
4. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่องและตามพระราช
ประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
5. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศติดตามการดาเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนแนะ
ไม่มี
โครงกำร พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลผลกำรเรียนของนักเรียน (School MIS)
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการจัดอบรมโครงการ
พัฒ นาระบบจั ดเก็บ ข้อมูล ผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) ให้กับครูในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175 คน เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ
ใช้โปรแกรม School MIS ในการกรอกข้อมูลได้ และลดภาระงานซ้าซ้อนของโรงเรียน งบประมาณที่ขอรับ
การจัดสรร จานวน 97,600 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณ
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ผลกำรดำเนินงำน
ดาเนินการประชม Conferance การดาเนินงานการจัดทาระบบ School MIS ของโรงเรียน
ในสังกัด จานวน 175 โรงเรียน มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการใช้ระบบโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลผลการเรียนของนั กเรียนผ่านกลุ่ม Line School MIS สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
ปัญหำ/อุปสรรค
เนื่องจากปจญหาจากการระบาดของการติดเชื้อโควิด 2019 ทาให้ไม่สามารถจัดอบรมให้กับครู
ได้โดยตรง ซึ่งตอนนี้มีครูบรรจุใหม่ห ลายโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบการบันทึกข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล
ผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) ยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบโปรแกรม รวมถึงระเบียบการวัดผล
ประเมินผล ส่งผลให้การปฏิบัติงานได้ล่าช้า
ข้อเสนแนะ
ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรม School MIS และระเบียบการวัดผลประเมินผล ทุกปี
เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว
โครงกำร เตรียมควำมพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับกำรประเมิน PISA 2021
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการทาโครงการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2021 ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน
โดยส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ผู้ ส อนเน้ น การประเมิ น ด้ า นการอ่ า นรู้ เรื่ อ ง ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
ความสามารถในการคิดและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เนื่องจากการประเมิน PISA 2021 มีสัดส่วน
ข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ 60% ด้านวิทยาศาสตร์ 20% และด้านการอ่าน 20% และการสอบนวัตกรรม
ด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ และฝึ ก ให้ ผู้ เรี ย นท าแบบทดสอบด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ (Computer based
Assessment : CBA) เพื่ อพั ฒ นาผู้ เรีย นระดับ มัธ ยมศึกษาให้ มี ความพร้อมต่อ การประเมิน PISA 2021
งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จานวน 25,300 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
ผลกำรดำเนินงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2021 (การใช้โปรแกรม PISA ในการทาข้อสอบ)
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) และได้ดาเนินการ
นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน พบว่า
1. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการอ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยครูผู้สอนมีการปรับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องต่อการประเมิน PISA 2021
2. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีประสบการณ์ในการฝึกทาแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์
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ปัญหำ/อุปสรรค
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ส่งผลให้มีการปิดเรียนในเดือน
มีนาคม 2563 และมีการเปิ ดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการเปิดเรียน
ที่ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ ผู้ บริหาร ครูผู้ สอนและนักเรียนต้องมีการปรับตัวต่อการจัดการศึกษา ในสภาวะที่ ไม่ปกติ
และนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน ทาให้ครูผู้สอนไม่สามารถดาเนิน
กิจกรรมได้ต่อเนื่อง
2. การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) เป็นการสุ่มประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่มีอายุ
15 ปี บางส่ วนเท่านั้ น ท าให้ ผู้เรียนในสั งกัดมีโอกาสน้อยในการเข้ารับการประเมินส่ งผลให้ ผู้ บริหาร ครูและผู้ เรียน
ขาดประสบการณ์การประเมิน PISA และขาดความตระหนักในการเตรียมความพร้อม
ข้อเสนอแนะ
1. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรของโรงเรียนให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นของการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ทุกระดับชั้น ให้มีคุณลักษณะและคุณภาพทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสามารถในการทาแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์
โครงกำร ประเมินคุณภำพผูเ้ รียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ดาเนินโครงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อบริหาร
จัดการการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีความโปร่งใสในการ
บริห ารจั ดการสอบ ซึ่ งจะส่ งผลให้ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เรีย นมี ความน่ าเชื่ อถื อ และเป็ น ที่ ยอมรับ
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อนคุณภาพการจั ดการศึกษา
ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย และ
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา งบประมาณที่ขอรับ
การจัดสรร จานวน 108,020 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 98,017 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) จากการวัดความสามารถ
ทั้ ง 2 ด้ าน คื อด้ านคณิ ตศาสตร์ และด้ านภาษาไทย ของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ปี การศึ กษา 2562
ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน ร้อยละ 45.70 โดยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
44.94 และความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.46
ระดั บ สั ง กั ด มี ค ะแนนเฉลี่ ย ทั้ ง 2 ด้ า นร้ อ ยละ 45.82 โดยความสามารถด้ า นคณิ ต ศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.64 และความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.00
ระดั บ เขตพื้ น ที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ค ะแนนเฉลี่ ย
ทั้ ง 2 ด้ า นร้ อ ยละ 44.87 โดยความสามารถด้ า นคณิ ต ศาสตร์ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 44.16 และ
ความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.59
เมื่อนาผลการทดสอบมาเปรียบเทียบระหว่างระดับประเทศกับระดับเขตพื้นที่ พบว่า สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน คือ
ด้านคณิตศาสตร์ (-0.78) และด้านภาษาไทย (-0.87) จึงส่งผลทาให้คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน ต่าลง (-0.83)
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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เมื่อนาผลการทดสอบมาเปรียบเทียบระหว่างระดับสังกัดกับระดับเขตพื้นที่ พบว่า สานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละต่ากว่าระดับ ประเทศทั้ง 2 ด้าน
คื อ ด้ า นคณิ ต ศาสตร์ (-1.50) และด้ า นภาษาไทย (-0.41) จึ ง ส่ ง ผลท าให้ ค ะแนนเฉลี่ ย ทั้ ง 2 ด้ า น
ต่าลง (-0.94)
ผลคะแนนเฉลี่ย NT ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนที่มีอันดับสู งสุด 10
อัน ดั บ แรก โดยเรี ย งล าดั บ จากมากไปน้ อ ย ดั งนี้ โรงเรีย นบ้ านไทรงาม มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละ 79.30
โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.57 โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.20
โรงเรียนบ้านหนองวัวดา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.50 โรงเรียนบ้านห้วยยาง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.25
โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.12 โรงเรียนบ้านหินสี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.25
โรงเรียนบ้านเขาพระเอก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.20 โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
63.79 และโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.42
จากการวิเคราะห์มาตรฐานความสามารถด้านคณิตศาสตร์ พบว่ามาตรฐานที่มีคะแนนร้อยละ
สูงสุด คือเข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจานวนและการใช้จานวนในชีวิตจริง อยู่ในระดับคุณภาพ
ดี (60.53) และมาตรฐานที่มีคะแนนร้อยละต่าสุด คือเข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการของจานวน
และความสัมพันธ์ ระหว่างการดาเนินการต่าง ๆ และใช้การดาเนินการในการแก้ปจญหา อยู่ในระดับคุณภาพ
พอใช้ (36.07)
ความสามารถด้านภาษาไทย พบว่ามาตรฐานที่มีคะแนนร้อยละสูงสุด คือสามารถเลือกฟจงและ
ดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี (57.66) และมาตรฐานที่มีคะแนนร้อยละต่าสุ ด คือเข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง อยู่ในระดับ
คุณภาพ พอใช้ (37.28)
ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 ปี การศึ กษา 2562 ด้ านผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนและคุ ณ ภาพของนั กเรี ยนชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 3
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ปรากฏภาพรวมในระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับโรงเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องหาวิธีส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
เพื่อให้ผลการประเมินสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงตัวผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และการกากับดูแล
แนวทางการจั ด การศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามจุ ด เน้ น ของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่สาคัญ คือ ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้และ
คิด วิเคราะห์ อ ย่ างมีเหตุ ผ ลอย่ างเป็ น รู ป ธรรม ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา จาเป็ น ต้ อ ง
วิเคราะห์ผลจากการประเมิน จัดทาเป็นแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ตัวผู้เรียน
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รายบุคคล สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สภาพปจญหาและความต้องการ บริบทในการบริหาร
จัดการ การกากับดูแ ลการจัดการเรียนการสอนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีจุดเน้นในแต่ล ะ
ระดับ ดังนี้
1. ผู้เรียนรายบุคคล ให้โรงเรียนวิเคราะห์ผลรายบุคคลของนักเรียน ที่สะท้อนถึงความสามารถ
ของผู้เรียนในความสามารถแต่ละด้าน และแจ้งให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย ที่ต้องเร่งพัฒนา และ
ปรับปรุง เป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง และพัฒนาตนได้อย่างถูกทิศทาง
2. โรงเรี ย นวิ เคราะห์ ผ ลภาพรวม เปรี ย บเที ย บกั บ ผลภาพรวมระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เพื่อทราบถึงจุดที่ ต้องเร่งดาเนิ น การพั ฒ นา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตน จัดท าเป็น แผน
ยกระดับ กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
3. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ และตั ว ชี้วัด ตามที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด เพราะหน่ ว ยงานที่ จัด สอบจะสร้างแบบทดสอบโดยยึ ด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ในแต่ละระดับชั้น
4. ครูผู้สอนต้องสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและครบตามที่หลักสูตรกาหนด
5. ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นต้ อ งเห็ น ความส าคั ญ และสนั บ สนุ น นั กเรียนให้ เข้ าสอบตามวัน เวลา
ที่กาหนด นักเรียนจะต้องเข้าสอบอย่างตั้งใจและมีสมาธิ โดยถือเป็นหน้าที่สาคัญและจะต้องแสดงออกซึ่ง
ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ
6. โรงเรียนจะต้องจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบ
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องให้ความสาคัญกับผลการสอบ โดยใช้เป็นเกณฑ์สาคัญ
ในการบริหารงานบุคคลด้านต่าง ๆ
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวมของเขตพื้นที่
การศึกษา แนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กาหนดเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
9. ศึกษานิเทศก์จะต้องพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวัด
ประเมินผลในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามที่หลักสูตร กาหนดการอบรม
ประชุมปฏิบัติการ และนิเทศติดตามผลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
10. หน่ วยงานทางการศึกษาทุ กหน่ ว ยงานนาผลการสอบของเด็ก ไปใช้ในการวางแผนพั ฒ นา
การศึกษาต่อไป
โครงกำร ยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวกำรประเมินผลระดับชำติ (O - NET)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม
อานวยการให้โรงเรียนได้ดาเนินการนาผลสัมฤทธิ์ที่ได้ไปวิเคราะห์ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
ของทุกโรงเรียน เพื่อโรงเรียนจะได้นาไปศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
เป้ าหมาย และมาตรฐานของหลั กสู ตรอย่างเต็มศักยภาพเป็ นรายบุคคล ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงต้องวางแผนการขับเคลื่อน อย่างเป็นระบบเชื่อมประสานกับโรงเรียนตลอด
แนว โดยจัดการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนเพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลระดับชาติร่วมกัน
ในแต่ละสาระการเรียนรู้หลัก โดยการหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาจุดเด่น จุดพัฒนารวมทั้งเทคนิคการจัดการ
เรี ย นรู้ที่ ส อดคล้ องกับ แนวการประเมิน ผลระดับ ชาติ ของนั กเรีย นในแต่ล ะกลุ่ มสาระการเรียนรู้ นั้ น ๆ
เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดยจัดประชุมให้กับครูผู้สอน
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ระดั บ ชั้ น ป.6 และ ม.3 ใน 4 กลุ่ ม สาระ (ภาษาไทย, คณิ ต ศาสตร์ , วิ ท ยาศาสตร์ , ภาษาอั ง กฤษ)
งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จานวน 277,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป - บาท
ผลกำรดำเนินงำน
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิบัติตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยการเว้ น ระยะห่ างทางสั งคม การสวมหน้ ากากอนามั ย และการดู แ ลรัก ษาสุ ข ภาพ จึ งไม่ ได้ มี ก าร
ดาเนิ น การตามกิ จ กรรมของโครงการยกระดับ คุ ณ ภาพการเรีย นรู้ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวการประเมิ น ผล
ระดับชาติ (O - NET) ในกิจกรรมที่ 1 และ 2 แต่ในกิจกรรมที่ 3 และ 4 ได้มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรีย นการสอนของครูในการยกระดับ คุณ ภาพการเรียนรู้ที่ ส อดคล้ องกับ แนวการประเมิน ผลระดับ ชาติ
(O - NET) และ สรุปผลการรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน และจัดทาเอกสารเผยแพร่ให้กับ
โรงเรียนในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ
จากการทดสอบระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
จานวน 171 โรงเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์
2563 และ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จานวน 30 โรงเรียน พบว่า
1. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น พื้น ฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2562 สรุปได้ดังนี้
ระดับประเทศ
การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา 2562 พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.02 สูงเป็น
อันดับ 1 รองลงมา ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31.25
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามลาดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ากว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ต่ากว่าระดับประเทศ
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -4.15
ระดับสังกัด
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.02 สูงเป็นอันดับ 1
รองลงมา ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31.25 และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามลาดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ เขตพื้ นที่ การศึกษา สู งกว่าระดั บสั งกัด 1 สาระการเรียนรู้
คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย +0.07
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.02 สูงเป็นอันดับ 1
รองลงมา ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31.25 และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามลาดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าในปีการศึกษา 2561 และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ากว่าปีการศึกษา 2561 มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย -6.66
คะแนนเฉลี่ยจำแนกตำมสำระกำรเรียนรู้
วิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ต่ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือสาระการฟจง การดู และการพูด
-2.5 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือสาระการอ่าน -0.26
วิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ต่ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือสาระภาษาเพื่อการสื่อสาร -4.47 และ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือ สาระภาษาและวัฒนธรรม -3.02
วิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ต่ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือสาระ
พีชคณิต -3.10 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือสาระจานวนและการดาเนินการ -0.86
วิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ต่ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือสาระ
ดาราศาสตร์และอวกาศ -2.83 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือ สาระสารและสมบัติ
ของสาร -0.63
2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ น พื้ น ฐำน (O-NET) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3
ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้
ระดับประเทศ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่าผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ 28.46 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษ 28.09 และกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ 22.33
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ากว่าระดับประเทศทุกรายกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ต่ากว่าระดับประเทศ
มากที่สุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -5.16
ระดับสังกัด
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2562 ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระ
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การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ 28.46 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ภ าษาอั งกฤษ 28.09 และกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ 22.33 ตามลาดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ากว่าระดับสังกัดทุกรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ต่ากว่าระดับ สังกัด
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ -4.89
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2562 ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 28.09 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22.33
และพบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 จานวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสูงกว่าปีการศึกษา 2560 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ ยสูงที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
+2.76 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ทมี่ ีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ -4.20
คะแนนเฉลี่ยจำแนกตำมสำระกำรเรียนรู้
วิช าภาษาไทยของชั้น มัธ ยมศึกษาปีที่ 3 ของ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ต่ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือสาระ
การฟจง การอ่านและการพูด -3.89และคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือหลักการใช้ภาษา-2.73
วิชาภาษาอังกฤษของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ต่ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือ สาระภาษาเพื่อการสื่อสาร -5.53
และคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือสาระภาษาและวัฒนธรรม -2.45
วิชาคณิตศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
ต่ากว่ าระดั บประเทศทุ กสาระการเรี ยนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้ อยละที่ มี ความต่างมากที่ สุ ดคื อ สาระจ านวนและการ
ดาเนินการ -5.63 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือสาระพีชคณิต -2.86
วิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่า
กว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือ สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม -6.13 และ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือสารและสมบัติของสาร -0.37
ปัญหำ/อุปสรรค
การเกิดสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้การจัดการเรียนการสอนได้
อย่างไม่เต็มที่
ข้อเสนอแนะ
ให้มีการจัดทาการอบรม ประชุม การนิเทศ ติดตาม ในรูปแบบ ออนไลน์
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นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการส่งเสริมสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ไม่ออกจาก
ระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร จึงได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม สาคัญ ๆ ดังนี้
โครงกำร ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
และโรงเรียนในโครงการ DLTV จานวน 102 โรงเรียน จึงได้ดาเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา ครูสามารถ
จั ด กิจ กรรมการเรี ย นการสอนผ่ านเทคโนโลยีก ารศึ กษาทางไกลผ่ านดาวเที ยมได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายของครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ของครูอย่างครบถ้วน รวมทั้งเป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้กับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เข้าถึงข้อมูล ความรู้ สารสนเทศได้เพิ่มมากขึ้น งบประมาณ
ที่ขอรับการจัดสรร จานวน 134,500 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 134,500 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
1. โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการในสังกัดจัดการเรียนการสอนโดยใช้ การศึกษา
ทางไกลผ่าน ดาวเทียมได้ตามมาตรฐาน
2. ครู และบุ คลากรทางการศึก ษาสามารถใช้ งานระบบและสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อการเรีย น
การสอนและการบริ ห ารน าไปสู่ ก ารสร้ า งนวัต กรรม สื่ อ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมการปฏิ บั ติ งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า
3. มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ได้มาตรฐาน
4. มีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อ นวัตกรรม ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
ที่มีความหลากหลาย
5. สื่ อ /ผลงาน ที่ มี คุ ณ ภาพและเกิ ด จากการสร้า งสรรค์ ข องครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ที่สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และเป็นต้นแบบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างสื่อที่จะ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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โครงกำร พัฒนำระบบข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการโครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จานวน 175 โรงเรียน มีแนวทางการปฏิบัติงาน และสามารถจัดระบบสารสนเทศของตนเอง
ได้ อ ย่ า งชั ด เจนจนเป็ น ปจ จ จุ บั น และเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น และให้ ค รอบคลุ ม ในการใช้ ร ะบบข้ อ มู ล
สารสนเทศเพื่อการศึกษา และเพื่ อการบริห ารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภ าพ งบประมาณที่ขอรับการ
จัดสรร จานวน 164,200 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 67,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
พัฒนาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง
ทันสมัย และยังส่งผลให้กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษามาบริหารจัดการ
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
โครงกำร กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทาโครงการการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และขยาย
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ไม่ออกจากระบบการศึกษาก่อน
วัยอันสมควร ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น งบประมาณที่ขอรับการ
จัดสรร จานวน 20,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 20,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 ด าเนิ น การตามนโยบายการรั บ
นักเรียน ดังนี้
1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของเขตพื้นที่การศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
2. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ให้สถานศึกษาทราบและควบคุมดูแลโรงเรียน
ให้รับนักเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดต่อห้อง
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3. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศแผนการรับนักเรียนเพื่อใช้ในการวางแผนการรับนักเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างถูกต้องและเป็นปจจจุบัน และข้อมูลการจบการศึกษาของนักเรียนแต่ละระดับ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประสานงานการรับนักเรียน
กับสถานศึกษากากับดูแลการรับนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียนครบทุกคน
5. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและแต่งตั้งคณะทางานประจาศูนย์ประสานงานขึ้น
เพื่ อดาเนิ น งานด้านการประชาสั ม พัน ธ์ การให้ บริการข้อมูล ข่าวสาร อานวยความสะดวกแก่นัก เรีย น
ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มาติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการรับนักเรียนพร้อมทั้ งประสานกับโรงเรียนในการจัดสรร
โอกาสให้นักเรียนได้เข้าเรียนจัดหาสถานที่เรียน ตลอดจนการให้คาปรึกษาแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มา
ติดต่อ
6. สารวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดในปี พ.ศ.2556 ตาม ทร.14 ที่ต้องเข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563
7. จัดทาข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิด ปี พ.ศ.2556 แบ่งตามเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น 175 โรงเรียน
8. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดาเนินการติดตามประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2556ให้มาเข้าเรียน
ปีการศึกษา 2563
9. สารวจรายชื่อประชากรวัยเรียนที่เกิดปี 2556 ที่มีชื่อและที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน
สังกัดส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ที่ ไปเข้าเรียนในโรงเรียนสั งกัดเอกชน
ท้องถิ่น ตชด. หรือหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
10. จั ดทาข้อมูลประชากรที่เกิดปี 2556 ที่ไปเข้าเรียนในโรงเรียนสั งกัดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ติดตามและตรวจสอบการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562
ปัญหำ/อุปสรรค
- ผู้ปกครองที่อพยพย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อื่นทาให้ลูกหลานไม่ได้เข้าเรียน
- บิดา มารดาหรือผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
- บิดา มารด หรือผู้ปกครองไม่เห็นความสาคัญในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
- บางครอบครัวบิดา มารดาย้ายไปทางานที่อื่นและนาบุตรหลานไปอยู่ด้วย ทิ้งให้ปู่ย่า ตา
ยาย อยู่บ้านจึงให้ข้อมูลการเข้าเรียนของเด็กไม่ชัดเจน
- เด็กบางคนเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ข้อมูลไม่ตรงกัน ทาให้การติดตามเด็กเข้าเรียน
ไม่ได้
- การย้ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา ผู้ปกครองและเด็กบ่อย ๆ ทาให้ติดตามเด็กมาเข้าเรียน
ยากมาก เนื่องจากข้อมูลที่อยู่อาศัยไม่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
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- ควรมีก ารหาแนวทาง หรือ ทาข้อตกลงร่ว มกัน ระหว่างหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งกับ การจั ด
การศึ ก ษาในการตรวจสอบติ ด ตามเด็ ก ที่ มี อ ายุ ถึ งเกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั งคั บ ต้ อ งเข้ าเรีย นตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ
- ควรมีการทาข้อตกลงและขอความร่วมมือมหาดไทยในการขอข้อมูลประชากรวัยเรียนให้
เป็นปจจจุบัน และชัดเจน
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ค วามรู้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งบุตรหลานที่มี
อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรที่มีอายุ
ถึงเกณฑ์โดยต้องส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมายและข้อบังคับ
โครงกำร ส่งเสริมและสนับสนุนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาเนินงานดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ขั้น ตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจน โดยมีผู้บริห ารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษา
เป็นบุคลากรหลักในการดาเนินการ ซึ่งเป็นกระบวนการดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ครูที่
ปรึกษาจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
แล้วนาผลที่ได้มาจาแนกตามเกณฑ์การคัดกรอง แยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปจญหา เพื่อนาไปใช้
ในการแก้ปจญหาได้ตรงตามจุด นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยให้ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ได้ใช้เป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่รอดปลอดภั ยจากปจญหา
ต่าง ๆ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จานวน 70,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 70,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
กิจกรรมที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้วยการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข สถานศึกษารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับ
เขตพื้นทีก่ ารศึกษาและระดับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. ประเภทผลงำนดีเด่น ระดับเพชร
1. โรงเรียนวัดโพธิ์ดก
2. โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
3. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
4. โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ
5. โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2. ประเภทผลงำนดีเด่น ระดับทอง
1. โรงเรียนหนองขนาก
2. โรงเรียนบ้านวังปลา
3. โรงเรียนบ้านหนองปรือ
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4. โรงเรียนบ้านทุ่งแจง
5. โรงเรียนวัดวังมะนาว
6. โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
7. โรงเรียนบ้านหนองโก
3. ประเภทผลงำนดีเด่น ระดับเงิน
1. โรงเรียนวัดบางกระ
2. โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
3. โรงเรียนวัดท้ายเมือง
4. โรงเรียนบ้านเบิกไพร
5. โรงเรียนบ้านตลาดควาย
6. โรงเรียนบ้านหนองไผ่
7. โรงเรียนสีวะรา
8. โรงเรียนบ้านยางคู่
9. โรงเรียนบ้านไทรงาม
10. โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส
11. โรงเรียนบ้านโป่ง
12. โรงเรียนบ้านหนองลังกา
13. โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
14. โรงเรียนบ้านนาคอก
15. โรงเรียนบ้านเขาช้าง
16. โรงเรียนบ้านอ่างหิน
17. โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์
18. โรงเรียนบ้านกล้วย
19. โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
20. โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
21. โรงเรียนวัดเวียงทุน
กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนไม่เหมาะสม
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยขอให้
สนธิกาลังพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนั กศึกษา(พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ ตารวจ
ปลัดฝ่ายมั่นคง อาสาสมัครรักษาดินแดน ในพื้นที่ความรับผิดชอบอาเภอเมืองราชบุรี ปากท่อ จอมบึง
สวนผึ้ง บ้านคาและอาเภอวัดเพลง เหตุการณ์ปกติ
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทม์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 17.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยขอให้สนธิกาลัง
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา(พสน.) ศู น ย์ เสมารั ก ษ์ ต ารวจ
ปลัดฝ่ายมั่นคง อาสาสมัครรักษาดินแดน เหตุการณ์ปกติ
กิจกรรมที่ 3 การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ และส่งเสริมและสนับสนุนการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน
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นักจิตวิทยาโรงเรียนประจาเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้คาปรึกษารายบุคคล จานวน 18 ราย ดังนี้
- ครู จ านวน 12 ราย ได้ รั บ การให้ ค าปรึ ก ษารายบุ ค คล และเทคนิ ค การให้ ค าปรึ กษา
เชิงจิตวิทยา เบื้องต้น
- นักเรียนจานวน 6 ราย ได้รับการให้คาปรึกษารายบุคคล และเข้าช่วยในกรณีมีภาวะเสี่ยง
รุนแรงร่วมกับสหวิชาชีพ
- โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน แจ้งว่า เด็กชายแก้วกล้า พุ่งโบ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เกิดเหตุ
ไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 18.00 น.
ได้มอบผ้าห่มและผ้าขนหนูและรวบรวมเงินบริจาค จานวน 6,600 บาท ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.
ส่งเสริมและสนับสนุนการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมอบผ้าห่มและผ้าขนหนู ให้โรงเรียนในสังกัด
มอบแก่นักเรียนยากจน ในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน จานวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 2 ชุด รวม 40 ชุด
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร (ศตข.สพฐ.)
ประชุมปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัดของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้นักจิตวิทยาคลินิก
เป็นฐาน จุดที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์
2563 ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดาเนินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขต
พื้นที่ มีโรงเรียนเข้ารับการคัดเลือก จานวน 7 โรงเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ จานวน 3
โรงเรียน ดังนี้
1. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
2. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
3. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชา
ศึกษา)
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 3
ประเภทสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่
เกียรติบัตรระดับทอง
โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ประเภทสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำขนำดกลำง
เกียรติบัตรระดับทอง
อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
อันดับที่ 2 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
ประเภทสถำนศึกษำระดับประถมศึกษำขนำดเล็ก
เกียรติบัตรระดับทอง
อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
อันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านวังปลา
อันดับที่ 3 โรงเรียนบ้านยางคู่
อันดับที่ 4 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
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กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่รบั ผิดชอบ
งานระบบการดูแลช่วยเหลื อนั กเรีย น ได้รับ ความรู้ในการพัฒ นาระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียน ได้อย่าง
รอบด้าน จานวน 175 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 175 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราช
พฤกษ์ โรงเรีย นวัดเขาวัง (แสง ช่ว งสุ วนิช ) โดยมี นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผู้ อานวยการกลุ่ มส่งเสริม
การจัดการศึกษา และ นายณฐกร ท่อแก้ว ผู้ อานวยกลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นวิทยากร
ปัญหำ/อุปสรรค
เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทาให้ดาเนินงานจัดประชุมล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
โครงกำร พัฒนำกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทาโครงการพัฒ นากิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน ให้กับเครือข่าย 1-9 เครือข่ายละ 3 โรงเรียน รวม 27 โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรในสถานศึกษา โดยเข้าไปมีบทบาทในการบริหารกิจกรรม เนื่องจาก
กิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปลูกฝจง จิตสานึก เจตคติ
และค่านิยมทุก ๆ ด้าน ทางด้านสหกรณ์ให้เกิดขึ้นกับตนเองและการอยู่ร่วมกัน การพึ่งพาอาศัยกันและกัน
อย่างมีความเอื้ออาทรต่อกันในอนาคต กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่สาคัญอย่างยิ่งที่จะเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้รู้จักการรวมกลุ่ม เพื่อแก้ปจญหาโดยใช้กระบวนการของสหกรณ์ งบประมาณที่ขอรับการ
จัดสรร จานวน 38,365 บาท งบประมาณที่ใช้ไป - บาท
ผลกำรดำเนินงำน
1. มีการส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์โรงเรียนสู่การเรียนรู้ โดยเข้าร่วมโครงการอบรมครูสหกรณ์
สร้ างสรรค์ ปจ ญ ญาพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต นั ก เรี ย นไทย และขอเชิ ญ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ ส อนและ
ศึกษานิเทศก์รวม ๔ คน เข้ารับการอบรม เพื่อมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสหกรณ์ที่สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาไทย การบูรณาการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสหกรณ์ใน
สถานศึกษา
ปัญหำ/อุปสรรค
โรงเรียนบางโรงเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนสหกรณ์
ข้อเสนอแนะ
จัดการอบรมส่งเสริมการจัดการเรียนสหกรณ์ เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียน
การสหกรณ์ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาไทย
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นโยบำยที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการเสริมสร้าง และพัฒนา
ให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒ นาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วยการจัดทาโครงการ/กิจกรรม สาคัญ ๆ ดังนี้
โครงกำร โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการจัดทาโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ (Zero waste school) ให้ กั บ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด จ านวน 175 โรงเรี ย น ด าเนิ น งาน
ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะและมีการจัดการขยะแบบครบวงจร มีสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ดี เด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดี มีวินัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม และรายงานความก้าวหน้าตามกาหนดในปฏิทินการทางาน โดยการบูรณาการจัดการเรียน
การสอนการจัดการขยะแบบครบวงจร ทุกโรงเรียน งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จานวน 103,590 บาท
โดยไม่ใช้งบประมาณ
ผลกำรดำเนินงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 และสถานศึกษาจานวน 175 โรงเรียน
ได้ดาเนินการตามโครงการรัฐบาลในการลดปริมาณขยะ โดยคัดแยกขยะ มีการจัดการขยะแบบครบวงจร
ลดการใช้พ ลาสติ กโฟม และภาชนะที่เป็ นพิ ษ ต่อสิ่ งแวดล้ อ ม ปลู กฝจ งจิตส านึ กแก่เด็กนักเรียนให้ มี วินั ย
มีจิตอาสาร่วมกับชุมชนในการจัดการขยะ และช่วยกันอนุรักษ์ดิน น้าและอากาศ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม
ที่ดีในชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้ งจั ดกิจกรรมจิ ตอาสาร่วมกับเทศบาล อบต. และส่ วนราชการต่าง ๆ เพื่ อเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง
ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยการจัดทาโครงการ/กิจกรรมสาคัญ ๆ ดังนี้
โครงกำร ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ และภูมิทัศน์ สปจ.รำชบุรี (หลังเดิม)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการโครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และภู มิทัศน์ สปจ.ราชบุ รี (หลั งเดิม) โดยมี การปรับพื้ นที่ สิ่ งแวดล้ อมให้ เป็น ระเบียบ สวยงาม
อยู่เสมอ เพื่อให้การรักษาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสานักงานให้คงสภาพที่สวยงาม จึงมีความจาเป็น
อย่ า งยิ่ งที่ บุ ค ลากรในส านั ก งานทุ ก คนต้ อ งมี ค วามตระหนั ก และมี ส่ ว นร่ ว มในการบ ารุ ง รั ก ษาอาคาร
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ อาคารสถานที่น่าอยู่ น่ าปฏิบัติงาน สามารถอานวย
ความสะดวกได้ตามมาตรฐานสานั กงานให้ บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร
จานวน 150,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 150,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
1. บริเวณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี (สปจ.เดิม) ร่มรื่น ภูมิทัศน์
สวยงามอยู่เสมอ
2. สภาพอาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี (สปจ.เดิม) มีความมั่นคง ปลอดภัย
พร้อมใฃ้งาน
ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
1. ควรสารวจอาคารสถานที่ที่สมควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุง ดูแล สภาพภูมิทัศน์ให้เพียงพอ
โครงกำร ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนิน การโครงการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 213 คน โดยมีการจัด
ประชุมประจาทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการในสังกัดได้รับความรู้จากองค์ความรู้
ใหม่ ๆ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ งบประมาณที่ขอรับการ
จัดสรร จานวน 124,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 28,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
1. ผู้บ ริหารสถานศึกษา มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน
2. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั งกั ด มี ค วามเข้ า ใจ มี ทั ก ษะและกระบวนการคิ ด ที่ เป็ น ระบบ
สามารถนาไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

66

ปัญหำ/อุปสรรค
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมอบหมายให้ผู้แทนหรือบุคลากรอื่นมาเข้าร่วมโครงการ จึงไม่ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายที่โครงการกาหนด
ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเข้าประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง
โครงกำร กำรแข่งขันกีฬำสัมพันธ์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำระถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการโครงการการแข่งขันกีฬา
สั ม พั น ธ์ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาระถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จ านวน 500 คน เพื่ อ ส่ งเสริ ม การมี สุ ข ภาพพลานามั ย ที่ ดี
เสริมสร้างความสามัคคีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุ คลากรทางศึกษา และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในหน้าที่ เมื่อมีการประชุมรวมกลุ่ม
โดยใช้ กี ฬ าเป็ น สื่ อ กลาง งบประมาณที่ ข อรับ การจั ด สรร จ านวน 106,000 บาท งบประมาณที่ ใช้ ไป
106,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
จากการจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ทาให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ทั้งต่อหน่วยงานและต่อตนเอง
ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
โครงกำร กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการโครงการการประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ให้ กับ คณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 35 คน จานวน 3 ครั้ง
ครั้งละ 1 วัน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สามารถกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึก ษาให้สอดคล้อง
กับสภาพปจจจุบันปจญหาความต้องการและสนองตามกลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมายให้บริการ กิจกรรม และ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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งบประมาณที่ ได้ รั บ โดยใช้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี เป็ น เครื่อ งมื อ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให้ เป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จานวน 88,750 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 14,365 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ บริ บ ทขององค์ กร และนโยบายทุ ก ระดับ เน้ น การมี ส่ ว นร่ว ม โดยมี
กระบวนการจัดทาแผนเป็นขั้นตอน ดังนี้
1. มีการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของเขตพื้นที่เพื่อนามาเป็นข้อมูลในการ
วางแผน
2. มีการวิเคราะห์นโยบายในแต่ระดับ เพื่อนามาเป็นกรอบ ทิศทางในการดาเนินงานที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับนโยบายในแต่ละระดับ
3. มี ก ารก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม เพื่ อ น ามาวางแผนการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
4. มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ การรับรู้ให้กับบุคลากรตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จั ด การศึก ษา เพื่ อ ท าให้ แ ผนปฏิ บั ติก ารประจาปี ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น ไปตามระยะเวลา และเป้ าหมาย
ที่กาหนด
5. แผนงาน/ โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ มีความชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดาเนินการ
6. มีการเผยแพร่แผนปฏิบั ติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ บุคลากรของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสาธารณชนทราบ
ปัญหำ/อุปสรรค
แผนปฏิบัติการประจาปีขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม บางส่วนไม่สามารถ
จัดทาโครงการ/ กิจกรรม ให้ ครอบคลุมตามภารกิจ เนื่องจากต้องรอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณมาให้ จึงจะดาเนินการ
ได้ทาให้ต้องปรับแผนปฏิบัติการเป็นระยะ ๆ จึงไม่สามารถจัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เพราะต้อง
มีการปรับโครงการ/ กิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ สพฐ. จัดสรรงบประมาณมาให้
ข้อเสนอแนะ
ควรมี ก ารวิเคราะห์ โครงการ และจัด ล าดั บ ความส าคั ญ ความจ าเป็ น เร่ งด่ ว นก่ อน – หลั ง
ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการนั้น ๆ ไปดาเนินโครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรให้ บรรลุ ตามเป้ าหมาย และผู้รับ ผิดชอบโครงการจะต้องดาเนินการติดตาม และรายงานผลการ
ดาเนินงาน ให้ทราบเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
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โครงกำร ติดตำม ประเมินผล กำรขับเคลื่อนนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการจัดทาโครงการติดตาม
ประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการมาติดตามการดาเนินงานของคณะผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึ กษาธิการ ตามนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิการ เพื่ อติด ตาม ตรวจสอบ ผลการ
ดาเนินงาน ปจญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถนาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒ นางาน
ทางการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จานวน 30,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป
4,020 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
1. ส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบการกากับติดตามประเมินผลและ
การรายงานมีประสิทธิภาพ โดยมีทุกฝ่ายให้ความร่วมมือด้านการจัดทาข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2. สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ ผลการดาเนินการ เป็นอย่างดี
3. การรายงานผลการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
4. สามารถน าแนวทาง ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แนะ นามาปรับปรุงและ
พัฒนาการทางานในครั้งต่อไป
ปัญหำ/อุปสรรค
เนื่องจากการติดตามผลการดาเนินงานรอบที่ผ่านมา มีปจญหาเกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ทาให้การติดตามในปีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการติดตามในรูปแบบของเอกสารผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
โครงกำร พัฒนำประสิทธิภำพกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึกษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ดาเนิ นการโครงการ พั ฒ นา
ประสิ ทธิภาพกลุ่มบริห ารการเงิน และสินทรัพย์ ได้ดาเนินการจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทดแทนอัตราที่ขาด รวมจานวน 2 คน เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระ
งานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สามารถปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จานวน 378,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป
378,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด ราชบุ รี เขต 1 มี บุ ค ลากรที่ มี
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มาปฏิบัติงานด้านการเงินและปฏิบัติงานด้านพัสดุ
จานวน 2 คน
2. ทาให้งานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันตามกาหนดระยะเวลา
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
โครงกำร พัฒนำประสิทธิภำพกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1
สานั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ได้ดาเนิน การโครงกำรพั ฒ นา
ประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ดาเนินการจัดจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการ จานวน 1 คน เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงานของกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร 144,900 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 144,900 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
1. ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาจั งหวั ดราชบุ รี เขต 1 มี บุ คลากรที่ มี คุ ณสมบั ติ
เฉพาะตาแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาปฏิบัติงานด้านธุการและงานวิชาการ
จานวน 1 คน
2. ทาให้ภาระงานด้านธุรการและวิชาการ มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้งานสาเร็จได้ตาม
เป้าหมาย
3. ส่งเสริมให้ผู้จบการศึกษาได้มีงานทา
ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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โครงกำร ตรวจสอบภำยใน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการโครงการตรวจสอบ
ภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
และสถานศึกษาในสังกัด จานวน 47 โรงเรียน เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลข
ต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ ง มติค ณะรั ฐ มนตรี แ ละนโยบายที่ กาหนด ตลอดจนให้ คาปรึก ษา และข้อ เสนอแนะหรือ แนวทาง
การปรั บ ปรุง แก้ ไขการบริ ห ารงานและการปฏิ บั ติ งานด้ านต่ าง ๆ ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ลและ
บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องงานแก่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจ งบประมาณที่ ข อรั บ การจั ด สรร จ านวน 50,000 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 50,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
1. ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชีตามระบบ GFMIS ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ระหว่างเดือนกุมพันธ์ – มีนาคม 2563
2. ตรวจสอบใบสาคัญและหลักฐานการจ่าย (งบเดือน) ปีงบประมาณ 2563 เดือนเมษายน –
กันยายน 2562 จานวน 823 ฎีกา และเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 จานวน 137 ฎีกา รวมทั้งสิ้น
จานวน 960 ฎีกา
3. ตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา จานวน 47 แห่ง
4. ตรวจสอบการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการเรียนฟรี 15ปี ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 21 แห่ง
5. ตรวจสอบการดาเนินงานเงินอุดหนุนรายหัวของสถานศึกษา จานวน 46 แห่ง
6. ตรวจสอบการดาเนินงานเงินปจจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสถานศึกษาจานวน 46 แห่ง
7. ตรวจสอบการด าเนิ นงานโครงการอาหารกลางวั นนั กเรี ยนงวดประจ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 46 แห่ง
8. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารทรัพย์สินของสถานศึกษาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
จานวน 47 แห่ง 382 เรื่อง
9. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสถานศึกษา จานวน
3 แห่ง เป็นเงิน 6,825,200 บาท
ด้ำนคุณภำพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินการควบคุม
เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลังและลูกหนี้เงินยืม การควบคุมเงินทดรองราชการและรายงานการเงินได้ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปจจจุบัน
2. สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบเพิ่มมากขึ้น
3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
และแนวปฏิบัติในเรื่องที่โรงเรียนดาเนินการเพิ่มมากขึ้น
4. สถานศึกษามีการควบคุมพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปจจจุบันมากขึ้น
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ปัญหำ/อุปสรรค
1. การปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สืบทอดต่อกันมาและคิดว่าถูกต้องและไม่มีการสอนงาน
2. การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
3 ผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติ
ในเรื่องที่โรงเรียนดาเนินการ
4. โรงเรียนไม่ศึกษาและทาความเข้าใจหนังสือสั่งการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
5. ทัศนคติของหน่วยรับตรวจต่องานตรวจสอบภายใน
ข้อเสนอแนะ
1. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติในเรื่องที่โรงเรียนดาเนินการ
2. โรงเรียนควรศึกษาและทาความเข้าใจหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ กรณี
มีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. มีการติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง
4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ รวมทั้ง
สถานศึกษาที่มีปจญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ควรมีการประสานงาน สพป.รบ.1 เพื่อขอทราบแนวฏิบัติงาน
ที่ถูกต้องต่อไป
5. ให้มีครูธุรการทาหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุประจาแต่ละโรงเรียน
โครงกำร ศึกษำสภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบ สิ่งปลูกสร้ำงอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม
และที่ประสบภัยพิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการโครงการศึกษาสภาพ
อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่ งปลู กสร้างอื่นที่ชารุดทรุดโทรมและที่ประสบภัยพิบัติ โดยได้ออกศึกษา
สภาพอาคารเรี ย น อาคารประกอบ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งอื่ น และอาคารประสบภั ยพิ บั ติ ที่ ช ารุ ด ทรุ ด โทรม
ของสถานศึกษาที่เสนอของบประมาณ และออกติดตามผลการดาเนินการของสถานศึกษาหลังได้รับการ
จั ด สรรงบประมาณแล้ ว งบประมาณที่ ข อรั บ การจั ด สรร จ านวน 23,100 บาท งบประมาณที่ ใช้ ไป
1,920 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
ได้มีการออกตรวจสภาพจริงของอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่ งก่อสร้างอื่ นของโรงเรียนที่ มี
ความจาเป็นเร่งด่วนต้องดาเนิ นการปรับปรุงซ่อมแซมกรณี อาคารมีสภาพชารุดทรุดโทรม และที่ประสบภัยพิบัติ
เพื่อให้อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น,มีความคงทนแข็งแรง พร้อมสาหรับ ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การทากิจกรรมอื่นๆ ให้มีความปลอดภัยต่อบุคลากรในโรงเรียน และทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งสานักงานเขต
พื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 จะได้ น าข้อมูลที่ ออกศึกษาสภาพอาคารน าไปใช้ เพื่ อประกอบการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจาปี พ..ศ. 2565 โดยจัดเรียงลาดับตามความจาเป็นเร่งด่วน วิกฤต
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ปัญหำ/อุปสรรค
โรงเรี ยนที่ ได้ รับงบประมาณก่ อสร้างอาคารเรียนในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ทางส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งระงับการอนุมัติงบประมาณ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากห้องเรียน
ไม่เพียงพอ การเสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่มีสภาพทรุดโทรม และมีอายุการใช้งานนาน จะไม่ได้
การพิ จารณาจากกรรมการเนื่ องจากไม่ คุ้ มค่าซ่ อมแซม กรรมการจะเสนอให้ รื้อถอนและก่อสร้างอาคารใหม่
เมื่อไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจึงมีความเดือดร้อนเพราะห้องเรียนไม่เพียงพอ และห้องเรียนไม่มีความปลอดภัย
ซึ่งโรงเรียนต้องแก้ปจ ญหาในเบื้ องต้นโดยให้ นักเรียนไปเรียนรวมชั้ น เนื่องจากอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน
จะมีสภาพชารุดทรุดโทรมที่โครงสร้างหลังคา เช่น กระเบื้องหลังคา ฝ้าเพดาน และโครงสร้างพื้น เช่น เสา พื้นไม้
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
โครงกำร สรรหำพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการโครงการสรรหาพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อให้ได้บุคคลที่ผ่านการสรรหา มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ตามกรอบอัตรากาลัง และได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาตรงสาขาวิชาเอก
ที่ สพฐ. กาหนดงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จานวน 66,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 13,190 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
1. ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การประเมิ น สมรรถนะ จ านวน 5 คน มี ผู้ เข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00
2. ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียน) จานวน 3 คน จากผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียน) 4 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00
3. ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
จานวน 4 คน จากผู้เข้ารับการประเมิน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100
4. ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาสามารถสรรหาบุ คคลที่ มี ความรู้ ความสามารถเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรในสังกัดต่อไป
5. สามารถจัดจ้างผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่กาหนด
ไปปฏิบัติหน้าทีใ่ นหน่วยงานได้ทันตามปฏิทินที่กาหนด อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้เป็นอย่างดี
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้บุคลากรที่เก่ง ดี มีจรรยาบรรณ และ
มีคุณภาพ
ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
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โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ(เขตพื้นที่สุจริต)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ด าเนิ น การโครงการเสริ ม สร้ าง
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และธรรมาภิ บ าลในสถานศึก ษา (เขตพื้ น ที่ สุ จริต ) ให้ กับ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุ รี เขต 1, ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ทุ ก กลุ่ ม , ศึ ก ษานิ เทศก์ และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง จ านวน 90 คน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รู้เท่าทันการทุ จริตและ
ต่อต้านการทุจริต ด้วยการปรับ ฐานความคิดบุคลากรให้ ส ามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม "การกระทาที่ถือเป็น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน" และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และปลูกฝจงค่า นิยมซื่อสัตย์สุจริต
แยกแยะผลประโยชน์ ส่ วนตนกับ ผลประโยชน์ส่ว นรวม รู้เท่าทันการทุจริตประพฤติมิช อบ และร่วมมือ
กับ หน่ ว ยงาน องค์กรต่าง ๆ เพื่ อต่อต้านการทุจริตทุกรูป แบบ งบประมาณที่ขอรับ การจัดสรร จานวน
22,700 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณ
ผลกำรดำเนินงำน
ส านั ก เขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณ ธรรม
จริยธรรมและธรรม และธรรมภิบาล ในสถานศึกษา โดยการประชุมติดตามการดาเนินงาน 10 กลุ่มงาน
ในส านั ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ในการสร้างจิ ต ส านึ ก ค่ า นิ ย ม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ
รู้เท่าทันการทุจริตประพฤติมิชอบ และร่วมมือกับองค์กร และส่วนราชการต่างๆ สร้างองค์กร เครือข่าย
เพื่อต่อต้านทุจริต และบริหารตัดการหน่วยงานส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ก ารประเมิน ITA
ส านั กงานเขตส านั ก เขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ล าดั บ ที่ 182 จากจ านวน 225
เขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.83 จัดอยู่ในระดับ B
ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
โครงกำร พัฒนำงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทาโครงการพัฒนางานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อติดตามและพัฒ นาระบบข้อมูล
สารสนเทศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และ
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้น ที่ให้ ถูกต้อง และ
สามารถน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒ นา
คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง งบประมาณที่ ข อรั บ การจั ด สรร จ านวน 126,300 บาท
งบประมาณที่ใช้ไป 15,570 บาท
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ผลกำรดำเนินงำน
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มีการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทาร่วมวางแผนการจัดการศึกษา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มีเครือข่ายการนิเทศและทุกโรงเรียน
ในสังกัดได้รับการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศระบบบริหารและการจัดการศึกษาส่งผลให้การ
บริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัญหำ/อุปสรรค
ไม่มี
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี
โครงกำร กำรพัฒนำโรงเรียนประชำรัฐ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
โรงเรี ย นประชารั ฐ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี โ รงเรี ย นประชารั ฐ
33 โรงเรียน แบ่ งเป็ น รุ่น ที่ 1 จ านวน 23 โรงเรียน และในปี2561 ได้รับสมัครเพิ่มเป็นรุ่นที่ 2 จานวน
10 โรงเรียนรวมทั้งสิ้ น 33 โรงเรียน การดาเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐเป็นการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและบริษัทเอกชนองค์กรการกุศลต่างๆที่มีเป้าหมาย ที่จะผนึกกาลังสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน
ประชารัฐมีให้มีความพร้อมทั้งด้านสาธารณูปโภคอาคารสถานที่ด้านพื้นฐานและการเสริมสร้างพัฒนาครู
และบุ คลากรทางการศึ กษาและด้านเทคโนโลยีท างการศึก ษาส่ งเสริมด้านการเรียนการสอน โรงเรีย น
ประชารั ฐ ที่ ไม่ มี School Partner จ านวน 14 โรงเรี ยน และในปี 2562 ได้ มี School Partner เพิ่ ม ขึ้ น
มาอีก 10 โรงเรียน งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จานวน 46,700 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
ผลกำรดำเนินงำน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2563 การส่ งบุ ค ลากร ครู เข้ า ร่ว มประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารโครงการผู้ น าด้ า น
เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา ICT Talent ครั้ ง ที่ 1 ได้ มี ค รู ผ่ า นการคั ด เลื อ กจ านวน 2 ท่ า น เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนิ น การถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนั บ สนุ นงานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ กับโรงเรียนตนเองและ
โรงเรียนเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจานวน 33
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ100 ของจานวนโรงเรียนในโครงการประชารัฐได้เปิดบัญชีโดยใช้ชื่อบัญชีว่า กองทุน
สานอนาคตการศึ ก ษา CONNEXT ED ตามด้ ว ยชื่ อ สถานศึ ก ษา ตามโครงการสานอนาคตการศึ ก ษา
CONNEXT ED ซึ่งเป็นการผนึกกาลังของ ๑๒ องค์กรภาคเอกชนชั้นนาร่วมก่อตั้งโดยร่วมกับภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม ในการขับ เคลื่อนยุทธศาตร์ของโครงการ สู่โรงเรียนเพื่อร่วมสนับสนุนจัดทาโครงการ
พั ฒ น าโรงเรี ย น และมี ก ารจั ด ท าระบ บ บ ริ จ าคออน ไลน์ (Crowdfunding) บ น ระบ บ WWW.
CONNEXTED.ORG โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสนับสนุนด้านการศึกษาสาหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัด
กรองจากคณะท างานส่ ว นกลางขึ้ น ระบบ เพื่ อเปิ ด โอกาสให้ บุ ค คลที่ ส นใจจากทุ กภาคส่ ว นเข้ ามาร่ว ม
สนับสนุนแผนพัฒนาโรงเรียน
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ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ รับการพัฒนาด้านศักยภาพการทางานการสนับสนุน
งบประมาณและการลงทุ น ด้ านการส่ งเสริม การงานอาชี พ ด้ านการจัด การเรีย นการสอนแบบ Active
Learning เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นให้ สู ง ขึ้ น ชุ ม ชน ผู้ ป กครองมี ค วามพึ ง พอใจและให้
ความร่วมมือในการพัฒ นาคุณ ภาพโรงเรียนประชารัฐ และเนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19) ทาให้นักเรียนได้รับโอกาสการพัฒนาการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนทางไกล จึงได้รับการจัดการศึกษาในการแก้ปจญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
(covid-19) ได้เป็นอย่างดี
ปัญหำ/อุปสรรค
1. สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้นและต่อเนื่อง
2. บริษัทเอกชน ยังไม่เข้ามาเป็น School Partner ของโรงเรียนจานวน 8 โรงเรียน
3. ติดขัดเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐโดยการอบรมและประชุมร่วมกันทุกปีเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปจญหา การเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา
โครงกำร โรงเรียนคุณภำพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนิ นการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้กับ 1 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล มีแนวทางและ
รูป แบบในการพัฒ นาโรงเรีย น จ านวน 50 โรงเรียน และผู้ อานวยการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล และศึกษานิเทศก์ จานวน 70 คน ได้ร่วมประชุม/สัมมนา จานวน 2 ครั้ง เพื่อสร้าง
ความตระหนัก และกาหนดรูปแบบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ลดความเหลื่อมล้า
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จานวน 245,000 บาท งบประมาณ
ที่ใช้ไป จานวน 245,000 บาท
ผลกำรดำเนินงำน
ได้มีการดาเนินการตามกิจกรรมของโครงการ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การดาเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา(๑โรงเรียน๑นวัตกรรม)
จานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (โรงเรียนละ 2,000 บาท)เพื่อดาเนินการสร้างนวัตกรรมการเรียนสอน
กิจกรรมที่ 2 การดาเนินงานนิเทศ กากับ และติดตามการศึกษา ติดตามการดาเนินการ และ
เป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูล ดังนี้
2.1 จานวนโรงเรียนที่มีความพร้อมสาหรับปีการศึกษานี้คิดเป็นร้อยละของ
โรงเรียนทั้งหมดและแยกขนาดของโรงเรียน
2.2 ความพร้อมในด้านต่างๆเช่นอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
2.3 การติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.4 การติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลด้านการส่งเสริมการศึกษา
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2.5 การติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลด้านการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม
กิจกรรมที่ 3 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
3.1 ด้านกลไกการทางาน
3.2 ด้านการเรียนการสอน
3.3 ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
3.4 ด้านการเชื่อมโยงกับบ้านและชุมชน
กิจกรรมที่ 5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ITA Online โรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล จานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (โรงเรียนละ 2,000 บาท) โอนจัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลเพื่อเตรียมรับการประเมิน ITA Online
ปัญหำ/อุปสรรค
- การสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย หรือการส่งข้อมูลการดาเนินการ
ยังไม่มีความละเอียดหรือขั้นตอนที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
- ควรมีการจัดอบรมในงานแต่ละงานก่อนจะมอบหมายงานเพื่อให้งานออกมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจริต)
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 มี การขับ เคลื่ อนโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จานวน
175 โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1,815 คน นักเรียนจานวน 35,751 คน
เพื่ อพั ฒ นาเด็กและเยาวชนให้ เป็ น พลเมืองที่ดีของชาติ มีความรู้คู่กับคุณ ธรรม มีทั กษะที่จาเป็นในชีวิต
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะดารงตนให้ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศได้ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร
จานวน 406,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป จานวน 300,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. กิจกรรมการขยายผลการดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่เข้าร่วมจานวน 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
2. กิจ กรรมถอดบทเรีย น (Best Practice) ส าหรับผู้ บริห ารและครู โรงเรียนในสั งกัด เขตพื้ น ที่
เข้าร่วมจานวน 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
3. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่เข้าร่วมจานวน 59 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.71
4. กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้ อย โรงเรียนในสั งกัดเขตพื้ นที่เข้าร่วม 59 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
33.71
5. กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) โรงเรียนในสังกัด
เขตพื้นที่เข้าร่วม จานวน 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
6. กิจกรรมการดาเนินการเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน ไม่ได้
ดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากเครื่องมือของ สพฐ. ยังไม่เสร็จสิ้น
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7. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่เข้าร่วม จานวน
175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
8. กิจกรรมการนิเทศ กากับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่เข้าร่วมจานวน 175 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
9. กิจกรรมการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่เข้าร่วมจานวน 50 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.57
10. กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สถานศึกษาเข้าร่วมจานวน 175 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ 5 ประการ (ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ) ในระดับร้อยละ 90
12. โรงเรี ยนคุ ณภาพประจ าต าบลไม่ น้ อยกว่าร้อยละ 60 ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นคุ ณธรรม ความโปร่ งใส
ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในระดับดี (A) ขึ้นไป
ปัญหา/อุปสรรค
กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากผู้ ปฏิบัติงานรับตาแหน่งใหม่ ยังไม่เข้าใจในการ
จัดการระบบงาน
ข้อเสนอแนะ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ต้องจัดวางระบบและการดาเนินงานไว้ล่วงหน้า พร้อมดาเนินงานเป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับระยะเวลาของปีงบประมาณ
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กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย และตัวชี้วัดของ สพฐ.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ ใช้
แผนปฏิบัติการประจาปี เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด ตลอดจนใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีกรอบการดาเนินงานตามนโยบาย จานวน 6 นโยบาย โดยมีผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด ดังนี้

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ
ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศ นคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง
มีห ลักคิด ที่ถูกต้ องเป็น พลเมืองดี ของชำติ มีคุณ ธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณ ธรรม
อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด ราชบุ รี เขต 1 มี ผ ลการประเมิ น
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - 3 ที่จบการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 จาแนกตามระดับชั้นดังนี้

ระดับ
ชั้น

จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน)

จานวนผู้เรียน
ที่จบการศึกษา
(คน)

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

4079
4092
3762
4025
3828
3986
1166
1064
976
26978

4036
4074
3743
4006
3837
3968
1108
1031
964
26767

ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จาแนกตาม
ผลประเมิน (คน)
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
208
166
81
55
67
132
49
40
31
829

969
1033
1070
1181
1146
966
443
394
289
7491

2866
2867
2591
2767
2623
2869
616
596
644
18439

ผู้เรียนที่จบการศึกษามีผล
ประเมินคุณลักษณะฯ ระดับดี
ขึ้นไป
จานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ
3835
3900
3661
3948
3769
3835
1059
990
933
25930
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ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัย
คุกคำมทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิต
และทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี นักเรียนทั้งหมด จานวน 33,994 คน
ได้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคาม เกี่ยวกับ 1. ภัยยาเสพติด 2. ภัยความรุนแรง 3. การคุกคามในชีวิตและทรัพ ย์สิน 4. การค้ามนุษย์
5. อาชญากรรมไซเบอร์ 6. ภัยพิบัติต่าง ๆ 7. อุบัติเหตุ 8. โควิด-19 9. ฝุ่น PM 2.5 (อย่างน้อย 1 ประเภท)
จานวน 21,344 คน คิดเป็นร้อยละ 62.88
ตัวชี้วัดที่ 6 จ ำนวนสถำนศึ ก ษำที่ น้ อ มน ำพระบรมรำโชบำยด้ ำ นกำรศึ ก ษำของ
พระบำทสมเด็ จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศ รีสิน ทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และ
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนดได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบัน หลักของชำติ ยึดมั่น กำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตยอัน มี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ
มีคุณธรรม จริยธรรม
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 มี ส ถานศึ กษาในสั งกั ด ทั้ งหมด
จานวน 175 แห่ ง น้ อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ “อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง” จ านวน
175 แห่ง คิดเป็นร้อยละ100 ได้รับการประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา จานวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.16
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นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 8 จำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ส่ งเสริม สนั บ สนุ น ให้ นั กเรีย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพทุกคนแสดงความสามารถตามความถนัดของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยการ
สนับสนุนให้เข้ารับการแข่งขัน การทดสอบ การประกวด เพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ในด้านต่างๆ จาแนกตามประเภทของความสามารถพิเศษ ดังนี้

ประเภท

จานวนเด็กที่มีความสามารถ
พิเศษทั้งหมด
(คน)

เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้ได้รบั การศึกษาเต็มตามศักยภาพ
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนฯ
จานวน (คน)

ร้อยละ

1. ด้านผู้นา

25

25

100

2. ด้านนักคิด

17

17

100

3. ด้านสร้างสรรค์

88

78

88.64

4. ด้านนักวิชาการ

98

98

100

5. ด้านนักคณิตศาสตร์

171

171

100

6. ด้านนักวิทยาศาสตร์

177

177

100

7. ด้านนักภาษา

359

359

100

8. ด้านนักกีฬา

49

49

100

9. ด้านนักดนตรี

204

204

100

10. ด้านนักศิลปิน

143

143

100

1331

1321

99.25

รวม

ตัวชี้วัดที่ 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำร
อ่ ำ น (Reading Literacy) ด้ ำ นกำรรู้ เ รื่ อ งคณิ ต ศำสตร์ ( Mathematical Literacy) และด้ ำ นกำรรู้ เรื่ อ ง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการดาเนินงานจากการปฏิบัติ
กิจกรรมดังนี้
1. ครูผู้สอนเห็นความสาคัญและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้การทาแบบทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์
2. ผู้ เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี ค วามรู้ ด้ า นการอ่ า นรู้ เรื่ อ ง ด้ า นคณิ ต ศาสตร์
ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ความสามารถในการคิ ด และความสามารถในการใช้ ทั ก ษะชี วิ ต เพิ่ ม ขึ้ น และ
มีความสามารถในการทาแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์
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นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ตัวชี้วัดที่ 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C)
ตัวชี้วัดที่ 15 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิต สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ ชั้ น ที่ มี ผ ล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ดังนี้

ระดับชั้น

จานวนนักเรียน
ที่จบแต่ละชั้น
ทั้งหมด
(คน)

ป.1

4,023

ป.2

4,109

493

1,339

2,231

3,570

86.88

ป.3
ป.4

3,766
4,022

442
355

1,304
1,622

1,974
2,016

3,278
3,638

87.04
90.45

ป.5
ป.6

3,838
4,012

375
364

1,389
1,447

2,041
2,178

3,430
3,625

89.37
90.35

ม.1

1,172

179

571

390

961

82.00

ม.2

1,043

158

502

352

854

81.88

ม.3

982

120

430

408

838

85.34

รวม

26,967

3,067

10,045

13,520

23,565

87.38

จานวนนักเรียนที่มผี ลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จาแนกตามระดับ
คุณภาพ (คน)
ผ่าน
ดี
ดีเยี่ยม
581
1,441
1,930

ผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนระดับดีขึ้นไป
จานวน(คน)
ร้อยละ
3,371
83.79

ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พื้นฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ผ ลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ความสามารถ
ทั้ งด้ า นคณิ ต ศาสตร์ และด้ า นภาษาไทย มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละต่ ากว่ า ปี 2561 เท่ า กั บ -5.13 และ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าปี การศึกษา 2561 เท่ากับ
-2.99 และความสามารถด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่า ปีการศึกษา 2561
เท่ากับ -7.27

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจางบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

82

ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการทดสอบทางการศึกษา
ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา 2562 ผลส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 256 2 คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2561
จานวน 2 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ได้แก่กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย +1.87 และกลุ่มสารระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ +2.76
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 14 ร้ อ ยละผู้ เรี ย นที่ จ บกำรศึ ก ษำชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ 6 ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำตำมควำมถนัด และควำม
ต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
สานั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้ จบการศึ กษาชั้น ประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จานวน 3,949 คน (ณ 15 พ.ค.63) ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยง
สู่อาชีพ (อย่างน้อย 1 ประเภท) จานวน 3,748 คน คิดเป็นร้อยละ 94.91 และมีนักเรียนจบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จานวน 922 คน (ณ 15 พ.ค.63) ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ (อย่างน้อย 1 ประเภท) จานวน 922 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตั วชี้ วัด ที่ 16 ผู้ เรี ย นทุ ก คนมี ศั ก ยภำพในกำรจั ด กำรสุ ข ภำวะของตนเองให้ มี สุ ข ภำวะที่ ดี
สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่กำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3)
ปีการศึกษา 2562 (31 มีนาคม 2563) ทั้งหมด จานวน 3,415 คน จาแนกเป็น
1) ผู้เรียนปกติ
จานวน 3,414 คน
2) ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง จานวน
1 คน
ผู้ เรี ย นปกติ มี ผ ลการประเมิ น พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย ด้ า นอารมณ์ จิ ต ใจ ด้ า นสั ง คม และ
ด้านสติปจญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จานวน 3,391 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.33
ผู้เรียนในระดับ การศึกษาขั้น พื้นฐานทั้งหมด จานวน. 26,912 .คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.
2563) ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จาแนกรายด้าน ดังนี้
1) ด้านน้าหนัก
จานวน 26,322 คน
คิดเป็นร้อยละ97.81
2) ด้านส่วนสูง
จานวน 25,610 คน
คิดเป็นร้อยละ95.16
3) ด้านสมรรถภาพทางกาย จานวน 25,040 คน
คิดเป็นร้อยละ93.04
4) ด้านสุขภาพจิต
จานวน 26,898 คน
คิดเป็นร้อยละ99.95
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ตั ว ชี้ วั ด ที่ 17 ครู มี ก ำรเปลี่ ย นบทบำทจำก “ครู ผู้ ส อน” เป็ น “Coach” ผู้ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษำ
ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครูผู้สอนในสังกัด ทั้งหมด จานวน
1,623 คน ครู ผู้ ส อนที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาหรื อ พั ฒ นาตนเองในการเปลี่ ย นบทบาทจาก “ครู ผู้ ส อน”
เป็น “Coach” จานวน 1,623 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ในการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน”
เป็น “Coach” จานวน 1,623 คน คิดเป็นร้อยละ 100

นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน
และลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 22 สถำนศึ ก ษำได้ รั บ กำรพั ฒ นำให้ มี ม ำตรฐำนอย่ ำ งเหมำะสมตำมบริ บ ท
ด้ำนประเภท ขนำด และพื้นที่
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ส ถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จานวน 172 โรง ได้รับการติดตาม
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2562 จานวน 172 โรง (โรงเรียนที่มีเด็กปฐมวัย)
คิดเป็นร้อยละ 100
2. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ที่ส่งรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึ ก ษา (Self – Assessment Report : SAR) ในเวลาที่ ก าหนด จ านวน 172 โรง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 100
3. สถานศึกษามีผ ลการประเมินคุณ ภาพภายในของสถานศึกษา ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป
จานวน 172 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 และสามารถจาแนกผลการประเมิน ในภาพรวมได้ดังนี้
- ระดับยอดเยี่ยม
- ระดับดีเลิศ
- ระดับดี

จานวน 26 โรง
จานวน 98 โรง
จานวน 48 โรง

คิดเป็นร้อยละ 15.11
คิดเป็นร้อยละ 56.98
คิดเป็นร้อยละ 27.91

ตั วชี้ วั ดที่ 23 สถำนศึ กษำน ำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Technology) มำใช้ เป็ นเครื่ องมื อในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด
จานวน 175 โรง โรงเรียนขนาดเล็ กในสังกัด จานวน 103 โรง ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV จานวน
103 โรง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 มี ก ารจั ด การเรีย นรู้ด้ ว ยการศึ ก ษาทางไกลผ่ านดาวเที ย ม DLTV จานวน
103 โรง คิด เป็ น ร้อ ยละ 100 มี ผ ลการประเมิ น ตามมาตรฐานการศึ กษาทางไกลผ่ านดาวเที ยม DLTV
อยู่ในระดับดีขึ้นไป จานวน 96 โรง คิดเป็นร้อยละ 93.20
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ตัวชี้วัดที่ 24 สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนทั้งหมด จานวน
175 แห่ง มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ จานวน 175 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 มีการ
บริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ (ดาเนินงานตามกระบวนการแนะแนวครบทั้ง 5 บริการ) จานวน 175 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิ บัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
ตัวชี้วัดที่ 27 สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณ
ขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ 29 นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรีย นรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จานวน
175 แห่ง มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จานวน 175 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผล
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน จาแนกรายด้าน ดังนี้
ด้าน

จานวน(คน)

คิดเป็นร้อยละ

1) ด้านน้าหนัก

26,322

97.81

2) ด้านส่วนสูง

25,610

95.16

3) ด้านสมรรถภาพทางกาย

25,040

93.04

4) ด้านสุขภาพจิต

26,898

99.95
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นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 34 สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด
จานวน172 แห่ง (ไม่นับโรงเรียนที่ไปเรียนรวม 3 แห่ง) สามารถขับเคลื่อนตามแนวทางการกระจายอานาจฯ
ครบทั้ง 4 ด้าน จานวน 172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถจาแนกเป็นรายด้านได้ ดังนี้

การกระจาย
อานาจฯ
ด้านวิชาการ
ด้าน
งบประมาณ
ด้านการ
บริหารงาน
บุคคล
ด้านการ
บริหารทั่วไป

สถานศึกษาที่สามารถ
ขับเคลื่อนตามแนวทาง
สถานศึกษา
การกระจายอานาจฯ
ทั้งหมด
(แห่ง)
จานวน
ร้อยละ
(แห่ง)
172

โปรดระบุขอบข่ายและภารกิจงาน
ที่สามารถขับเคลื่อนได้ ตามแนวทางการกระจายอานาจ
ที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ

172

100.00

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียนฯ

172

100.00

จัดทาแผนงานโครงการ มีคู่มือระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงาน

172

100.00

พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

172

100.00

การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ การดาเนินงานพัฒนาระบบธุรการ

ตัวชี้วัดที่ 36 สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสำนักงำนส่วนกลำง นำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ก ารน านวั ต กรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการบริ ห ารส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา และการจัดการศึกษา ครบทั้ง 4 ด้าน จานวน
175 โรงเรีย น คิ ดเป็ น ร้อยละ 100 และมีความหลากหลาย มีป ระสิ ท ธิภ าพ รวดเร็ว ทั นต่ อเหตุการณ์
ประหยัดค่าใช้จ่าย และอัพเดตให้เป็นปจจจุบัน ทันสมัย ดังนี้
1. ด้ำนวิชำกำร
สถานศึกษาในสังกัดสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และมีสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษาที่สามารถนามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนได้ เช่น
- ระบบบริ ห ารสถานศึ ก ษา (School Management Information System) การน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านผลการเรียนของนักเรียน
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2. ด้ำนงบประมำณ
สถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการดาเนินงานด้านงบประมาณ และงานพัสดุ ได้อย่างถูกต้องมี
ประสิ ท ธิภ าพ และสามารถน ามาประยุ กต์ ใช้ ในการวิ เคราะห์ แ ละเปรียบเที ย บ เพื่ อใช้ ในการวางแผน
งบประมาณต่อไป เช่น
- ระบบจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ การนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานการเงินและพัสดุ
3. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล
สถานศึกษามีข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรในสังกัด เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และ
วางแผนด้านอัตรากาลัง เฃ่น
- ระบบ Person School Checking การนาไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงานด้านบริหารทั่วไปผ่านระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้เป็นอย่างดี เป็นปจจจุบัน และสามารถเข้าร่วมการประชุมทางไกลกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เป็นอย่างดี เช่น
- ระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( AMSS++) การนาไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
ติดต่อสื่อสาร รับ-ส่งหนังสือราชการ
ตัวชี้วัดที่ 41 สถำนศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสำนักงำนส่วนกลำงมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด
จานวน 175 แห่ง สถานศึกษาใช้ แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริห าร
จัดการศึกษาครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหาร
ทั่วไป จานวน 175 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 42 สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จานวน
175 แห่ง ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. (Digital Platform) เช่น DMC, SGS, School MIS, EMIS,
CCT เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ด้าน จานวน 175 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
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ส่วนที่ 4
สรุปผลกำรดำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้
สรุปผลกำรดำเนินงำน
จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 ได้จัดท าโครงการเพื่ อสนองยุทธศาสตร์ของส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่ อความมั่นคงของมนุษ ย์และของชาติ โครงการ
ทั้งสิ้น 6 โครงการ ดาเนินการได้ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33
2. นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ เพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ
มีโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ ดาเนินการได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20
3. นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
มีโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ ดาเนินการได้ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50
4. นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และ ลดความเหลื่ อ มล้ าทางการศึ ก ษา มี โครงการทั้ งสิ้ น 6 โครงการ ด าเนิ น การได้
5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33
5. นโยบายที่ 5 การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
มีโครงการทั้งสิ้น 1 โครงการ ดาเนินการได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
6. นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา มีโครงการทั้งสิ้น
24 โครงการ ดาเนินการได้ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50
รวมโครงการทั้งสิ้น 60 โครงการ ดาเนินการได้ จานวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60
ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรวม
มีการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ มีการดาเนินงานที่เป็นโครงการ
เร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 36 โครงการ และเป็นโครงการจากงบประมาณบริหารสานักงาน
จานวน 25 โครงการ รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ เมื่อพิจารณาจากผลการรายงานโครงการ พบว่า สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ก ารด าเนิ น การโครงการได้ จ านวน 35 โครงการ
ซึ่งไม่สามารถดาเนินการตามโครงการได้ครบทุกตัวชี้วัดที่กาหนด เนื่องจากเกิดปจญหาโรคระบาดจากเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ซึ่งไม่สามารถจัดอบรมให้กับครูและนักเรียนได้ และงบประมาณได้ถูกตัด
ไปช่วยผู้ประสบปจญหาดังกล่าว
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ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นการจั ด
การศึกษา โดยภาพรวมของสานักงาน มีปจจจัยอันหลากหลายที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ประกอบกับนโยบายสู่ความสาเร็จของฝ่ายบริหาร รวมถึงการกากับติดตามการตรวจสอบผลการดาเนินงาน
และปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายอยู่เป็นระยะ ทาให้ผลการดาเนินงานและ
ผลการประเมินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นที่พึงพอใจ

ปัญหำ/อุปสรรคด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจำกกำรกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562
ผลสั มฤทธิ์ของนั กเรี ยน ระดั บชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่ มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ต่ากว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ต่ากว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ
ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี คะแนน
เฉลี่ ยต่ า กว่ าในปี การศึ กษา 2561 และเมื่ อเปรียบเที ยบกลุ่ มสาระการเรียนรู้ที่ มี คะแนนเฉลี่ ยร้ อยละต่ ากว่ า
ปีการศึกษา 2561 มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจำกกำรกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้ นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ากว่าระดับประเทศทุกราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ ระดับเขตพื้นที่ต่ากว่าระดับประเทศ
มากที่สุด คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำ
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 256 2 มี ก ารประเมิ น 2 ด้ า น ได้ แ ก่ ความสามารถด้ า นภาษาไทย ความสามารถ
ด้านคณิ ตศาสตร์ คะแนนผลการประเมินเมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ ยระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ต่ากว่าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ควรให้การสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ดังนี้
1. ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา ทักษะด้านภาษา และการคิดวิเคราะห์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการศึกษา
ระดับประถมศึกษาด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สาหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ควรเน้นด้านภาษาอังกฤษ
และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
2. สถานศึ ก ษาควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
ด้วยกระบวยการและวิธีการที่หลากหลาย
3. สถานศึกษาควรเน้น พัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูล เน้นย้าการใช้สื่อ
ในทางที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อผู้เรียน และครอบครัว
4. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ค วรติ ด ตาม ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานของสถานศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น ไป
ตามกรอบภารกิจ มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และคานึงถึงประโยชน์ผู้เรียน
เป็นหลัก
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คณะผู้จัดทำ
ทีป่ รึกษำ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 ทุกคน
ผู้อำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1
สนับสนุนข้อมูล
บุคลำกรทุกกลุ่ม ของสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1
รวบรวมข้อมูล / พิมพ์เอกสำร
นำงกำเนิด จันทรำศรี
นำงพิศมัย
พงษ์พำ
นำยถิระวัฒน์ บุญประสพ
นำงสำวชยำภร สำรีรัตน์

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำงบประมำณ พ.ศ. 2563 สพป.รำชบุรี เขต 1

