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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

รายงานเรื่อง : การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                    การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ โครงการ และกิจกรรม                
การจัดการศึกษา เพ่ือให้ทราบภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้แก่ 1. ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                        
3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์    4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร                  
กับสิ่งแวดล้อม  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
             กลุ่มเป้าหมายในการติดตาม ได้แก่ บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ได้ด าเนินการ
จัดท าโครงการ จ านวน 10 กลุ่ม  โดยได้ก าหนดแบบการรายงานผลการด าเนินงาน   ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีสาระส าคัญในแต่ละโครงการ ได้แก่  1. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/
งบประมาณ  2. ผลการด าเนินงาน   3. ปัญหา/อุปสรรค 4. ข้อเสนอแนะ  การเก็บรวบรวมข้อมูลจะด าเนินการส่งแบบให้แต่ละ
กลุ่มรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ทั้งที่ได้รับจัดสรรงบประมาณและไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่ไดมีการด าเนินการ
โครงการนั้น ๆ   และน ามาวิเคราะห์ และจัดท าเป็นรายงานผลรูปเล่ม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1. บทน า สภาพทั่วไป                
2. ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  4. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ผลการรายงาน          
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 60 โครงการ ประกอบด้วย 6 นโยบาย ดังนี้ 
               นโยบายที่  1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ โครงการทั้งสิ้น         
6 โครงการ ด าเนินการได้ จ านวน  5   โครงการ คิดเป็นร้อยละ   83.33 
               นโยบายที่  2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  มีโครงการ
ทั้งสิ้น 5 โครงการ  ด าเนินการได้  1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  20 
                 นโยบายที่  3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์            
มีโครงการทั้งสิ้น 18  โครงการ ด าเนินการได้  9  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  50 
                นโยบายที่  4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ  
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มีโครงการทั้งสิ้น  6  โครงการ ด าเนินการได้ 5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
83.33 
 
 
 
             รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563  สพป.ราชบุรี  เขต 1              ง       



               นโยบายที่  5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งสิ้น  
1  โครงการ  ด าเนินการได้   1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 
               นโยบายที่   6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา มีโครงการทั้งสิ้น          
24 โครงการ  ด าเนินการได้ 15  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  62.50 

ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เมื่อพิจารณาผลตามตัวชี้วัดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1             
มีโครงการที่จะต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ จ านวน 60 โครงการ  แต่สามารถด าเนินการได้เพียง       
35 โครงการ ซึ่งผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่าง
ครบถ้วน ตามท่ีได้ด าเนินโครงการในปีงบประมาณนี้ จ านวน 35 โครงการ 

2. โครงการที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการใช้
งบประมาณ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเคร่งครัด                  

2. มีการน าผลการติดตามโครงการ/กิจกรรม ทั้งวิธีการด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ       
ที่ได้รับ ไปปรับปรุง พัฒนา ในปีต่อไป 

3. ผู้บริหาร สามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุตามนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี 

สรุปปัญหา และอุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยภาพรวม 

       1. ปัญหาและอุปสรรค 
            จากผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถน ามาสังเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นปัญหาและ
อุปสรรค โดยภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมราชบุรี เขต 1 พบว่า  
                1.1 จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และไม่ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ หลายโครงการ เนื่องจากปัญหา 
การเกิดโรคระบาดโคโรนา 2019 (COVID 2019) ท าให้ถูกระงับการด าเนินการโครงการ เพ่ือป้องกันการ     
ติดเชื้อโรค และงบประมาณถูกน าไปช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว 
                1.2 ตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการศึกษา     
ของผู้เรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        
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2. ข้อเสนอแนะ 
               จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ควรให้การสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียน ดังนี้ 
                  2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต้องประสานงาน ก ากับ ติดตาม 
โรงเรียนในสังกัด ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ให้กับบุคลากร ครู     
และนักเรียน                            
                  2.2 เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ดีขึ้น ส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ต้องเร่งด าเนินการพัฒนาในด้านการจัดการศึกษา                 
ให้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้คุณภาพการศึกษาดีชื้น 
          2.3 เร่งรัดให้มีการพัฒนาทางด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านภาษา และการคิดวิเคราะห์     
ให้กับนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 

 
สภำพทั่วไป 

สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต  1 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ทางภาคกลาง ทิศตะวันตกของประเทศ     
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,030.03  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี   
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย และอ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบุรี 

 ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเขาย้อย อ าเภอหนองหญ้าปล้อง  
จังหวัดเพชรบุรี 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   
อ าเภอบางคนที  และอ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบางคายู อ าเภอเมตตา  
จังหวัดทะวาย  ประเทศสหภาพเมียนมาร์ (พม่า)  

ส าหรับอาคารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 7 อาคาร  
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนไกรเพชร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี       
เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวม 5 หน่วยงาน ได้แก่  ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดราชบุรี  และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ใช้พ้ืนที่บริเวณชั้นที่ 4 ชั้นที่ 6 (บางส่วน)  เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน มีพ้ืนที่      
ในความรับผิดชอบ 6 อ าเภอ รวม 175 โรงเรียน ได้แก่ อ าเภอเมืองราชบุรี จ านวน 49 โรงเรียน อ าเภอ   
ปากท่อ จ านวน 47 โรงเรียน อ าเภอจอมบึง จ านวน 38 โรงเรียน อ าเภอวัดเพลง จ านวน 5 โรงเรียน 
อ าเภอสวนผึ้ง จ านวน 19 โรงเรียน และอ าเภอบ้านคา จ านวน 18 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค.2563)     
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สภำพกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 

1. อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
          2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
          3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน
ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          10. ประสาน ส่งเสรมิ การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา          
          11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

2. กำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงระดับ           
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย     
เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า   
ของสภาการศึกษา  มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการบริหารและ    
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา             
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยให้     
จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
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 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวงและ
ให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน (เฉพาะที่เป็นโรงเรียน       
มีฐานะเป็นนิติบุคคล) 
      การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ          
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด ซึ่งในปจจจุบันได้โอนให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
   (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
   (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
   (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
   (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
   (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
   (ณ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่ของส่วนราชการใด

โดยเฉพาะ 
   (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
2. กลุ่มนโยบายและแผน  มีอ านาจหน้าที่ดั้งต่อไปนี้ 
   (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
   (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ 
   (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
   (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
   (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
   (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
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   (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

   (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
   (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี 
   (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ 
   (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
   (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ 
   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
   (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก

จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (ง) ศึกษา วะเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน 

การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
   (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
   (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตร

ประจ าตัว และการขออนุญาตต่างๆ  
   (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพื่อด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดี

ของรัฐ 
   (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
      (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
     (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
    (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 
    (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร            
ทางการศึกษา 
    (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร            
ทางการศึกษา 
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   (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไป 
    (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
    (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    (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  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
   (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
   (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของบุคลากร ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม
อ่ืน 

   (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

   (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
   (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด       

เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 

   (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปจญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
   (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
   (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปจญญาท้องถิ่น 
   (ฎ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   (ฐ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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 9. หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
    (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
    (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
     (ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 

   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
         10. กลุ่มกฎหมายและคดี  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และมีอ านาจหน้าที่ดังนี ้
              (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
              (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
              (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
              (ง) ด าเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
              (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
              (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
              (ช) ด าเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
              (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
              (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและ    
งานคดีของรัฐ 
              (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. องค์คณะบุคคลที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

                การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  บริหารงานโดยมีองค์คณะ
บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการศึกษาจังหวัดราชบุรี (อกศจ.)  และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ที่เป็นส่วนส าคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการขับเคลื่อน
นโยบายไปสู่เป้าหมาย ดังนี้ 
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คณะอนุกรรมกำรกำรศึกษำจังหวัดรำชบุรี (อ.ก.ศ.จ.) 
 

1. นายพิธาน  พ้ืนทอง       ประธานอนุกรรมการ 
2. นายสุทธิรักษ์  หนูฉ้ง 
3. นายประกอบ  จิรานุกูลสวัสดิ์ 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

4. นายเฉลา  พวงมาลัย อนุกรรมการ 
5. นายเฉลิม  เทพสวัสดิ์  อนุกรรมการ 
6. นางสาวชูศรี  อุดมกุศลศรี  อนุกรรมการ 
7. นายชาญ  ชุ่มบุญช ู อนุกรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพีรภมูิ  หิรัญโชติปรีชา อนุกรรมการ 

  9. ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี                 อนุกรรมการและเลขานุการ  

 

 
คณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบประเมินผล  และนิเทศกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

รำชบุรี  เขต 1 (ก.ต.ป.น.) ประจ ำปี  2562 
                   
   1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   ประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  
ประธานกรรมการ 
 

2. นายสิรภพ  เพ็ชรเกตุ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
3. พันเอกรณพงษ์  เรืองจุ้ย กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
4. นางสาวดารารัตน์  อุทัยพยัคฆ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย 
5. นายวิเชียร  ทองน้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. นายราตรี  แออ่วม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล 
7. บาทหลวงจ าเนียร  จิตเสรวีงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา 
8. นายสมทรง  ไชยวัต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
9. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ 
    ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กรรมการและเลขานุการ 
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ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
           

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 174  
โรงเรียน  1 สาขา  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563)  มีเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จ านวน  6  อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอเมือง อ าเภอปากท่อ อ าเภอวัดเพลง อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ด้ำนปริมำณ 

ตำรำงท่ี 1  จ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับ และเพศ สังกัด สพฐ.  ปีการศึกษา  2563 

ระดับการศึกษา ชาย หญิง รวม 
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 3,658 3,424 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 

ตำรำงท่ี 2  จ านวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563  

สังกัด 
ระดับท่ีเปิดสอน 

ในสังกัด นอกสังกัด 
รวม 

สพฐ. สกอ. สอศ. ส านักพุทธ เทศบาล ตชด. 
ก่อนประถมศึกษา  1     1 
ก่อนประถม - ประถม 145    3 2 150 
ก่อนประถม - ม.ต้น 30    4  34 
ก่อนประถม – ม.ปลาย     1  1 
ประถม - ม.ปลาย        
ม.ต้นระดับเดียว    1   1 
ม.ต้น - ม.ปลาย        
ระดับอาชีวศึกษา   3    3 
ระดับปริญญาตรี  1     1 

รวม 175 2 3 1 8 2 191 
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ตำรำงท่ี 3 จ านวนนักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ าแนกรายอ าเภอ 
               และระดับ  ปีการศึกษา 2563  

ระดับ เพศ 
อ าเภอ รวม 

ชั้น 
รวม 

ระดับ เมือง จอมบึง สวนผึ้ง ปากท่อ วัดเพลง  บ้านคา 

ก่อ
นป

ระ
ถม

 อ.1 
ชาย 68 118 33 66 11 36 

661 

7,082 

หญิง 60 128 39 41 14 47 

อ.2 
ชาย 547 321 268 268 46 121 

3,067 
หญิง 523 252 305 247 39 130 

อ.3 
ชาย 612 335 321 308 42 137 

3,354 
หญิง 551 319 292 275 37 125 

ปร
ะถ

ม 

ป.1 
ชาย 784 401 374 327 49 160 

3,964 

23,567 

หญิง 683 402 345 281 36 122 

ป.2 
ชาย 803 443 378 303 42 177 

3,956 
หญิง 719 372 300 245 37 137 

ป.3 
ชาย 800 400 385 341 48 148 

4,048 
หญิง 677 410 361 306 49 123 

ป.4 
ชาย 742 418 403 278 33 145 

3,818 
หญิง 705 358 320 244 44 128 

ป.5 
ชาย 802 393 322 318 51 140 

3,967 
หญิง 675 402 359 308 40 157 

ป.6 
ชาย 819 346 374 313 57 147 

3,814 
หญิง 711 354 287 237 33 136 

มัธ
ยม

 

ม.1 
ชาย 249 144 161 49 - 47 

1,210 

3,345 

หญิง 215 122 140 41 - 42 

ม.2 
ชาย 269 122 117 57 8 52 

1,127 
หญิง 216 96 112 37 1 40 

ม.3 
ชาย 225 113 109 39 3 45 

1,008 
หญิง 203 90 111 28 2 40 

รว
ม ชาย 6,720 3,554 3,245 2,667 390 1,355 

 33,994 
หญิง 5,938 3,305 2,971 2,290 332 1,227 

ที่มา: ข้อมูล  ณ  วันที่ 17 ก.ค. 2563 
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ตำรำงท่ี  4  จ านวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา  2563  จ าแนกรายอ าเภอ สังกัด สพฐ. 

ที ่ อ าเภอ 
สังกัด สพฐ. 

โรงเรียน คร ู นักเรียน 
1 เมืองราชบุรี 49 663 12,658 
2 ปากท่อ 47 312 4,957 
3 จอมบึง 37 372 6,859 
4 วัดเพลง 5 41 722 
5 สวนผึ้ง 20 287 6,216 
6 บ้านคา 17 149 2,582 

รวม 175 1,824 33,994 

ที่มา: ข้อมูล  ณ  วันที่ 17  ก.ค. 2563 

 
 

ตำรำงท่ี 5  จ านวนนักเรียนต่อครู  จ าแนกรายอ าเภอ  ปีการศึกษา  2563 

ที ่ อ าเภอ จ านวนนักเรียน จ านวนครู นร. :  คร ู
1 เมืองราชบุรี 12,658 663 19:1 
2 ปากท่อ 4,957 312 16:1 
3 จอมบึง 6,859 372 18:1 
4 วัดเพลง 722 41 18:1 
5 สวนผึ้ง 6,216 287 22:1 
6 บ้านคา 2,582 149 17:1 

 รวม 33,994 1,824 19:1 

 

ตำรำงท่ี 6  จ านวนนักเรียนต่อห้อง  จ าแนกรายอ าเภอ  ปีการศึกษา  2563 

ที ่ อ าเภอ จ านวนนักเรียน จ านวนห้อง นร. : ห้อง 
1 เมืองราชบุรี 12,658 604 21:1 
2 ปากท่อ 4,957 388 13:1 
3 จอมบึง 6,859 394 17:1 
4 วัดเพลง 722 48 15:1 
5 สวนผึ้ง 6,216 262 24:1 
6 บ้านคา 2,582 157 16:1 
 รวม 33,994 1,859 18:1 
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ตำรำงท่ี 7  จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก  จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ประจ าปี 2563  

ที ่ จ านวนนักเรียน 
จ านวนโรงเรียนแยกตามรายอ าเภอ 

รวม 
เมือง ปากท่อ วัดเพลง จอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา 

1 0 – 20 4 5 - 1 - - 10 
2 21 – 40 4 3 - - - - 7 
3 41 – 60 5 4 - 5 2 2 18 
4 61 – 80 9 8 2 9 2 2 32 
5 81 – 100 6 6 - 4 3 3 22 
6 101 - 120 1 7 1 3 1 1 14 
 รวมทั้งสิ้น 29 33 3 22 8 8 103 

ข้อมูล ณ ปจจจุบัน  

  

ตำรำงท่ี 8  จ านวนสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามขนาด 7 ขนาด 

อ าเภอ 
จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด 

รวม 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 

เมือง
ราชบุรี 29 9 3 6 - - 2 49 

จอมบึง 22 7 2 4 1 1 - 37 
สวนผึ้ง 8 1 2 6 3 - - 20 
ปากท่อ 33 7 6 1 - - - 47 
วัดเพลง 3 1 1 - - - - 5 
บ้านคา 8 4 4 1 - - - 17 
รวมทั้งสิ้น 103 29 18 18 4 - 2 175 

ข้อมูล ณ ปจจจุบัน  
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2. ด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเครือข่ำยคุณภำพกำรศึกษำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 บริหารจัดการภายใต้ระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  พุทธศักราช 2546 ก าหนดการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
เป็นอ านาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีองค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสอดคล้องกับท้องถิ่น 
โดยยึดผู้เรียนและประชากรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี   
เขต 1 ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา รูปแบบศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม จ านวน  9  เครือข่าย ดังนี้ 

ตำรำงที่ 9  จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามเครือข่าย 
 

อ าเภอ โรงเรียนประธานศูนย์เครือข่าย 
จ านวนโรงเรียน 

ในเครือข่าย 

อ าเภอเมืองราชบุรี  เครือข่ายที่ 1  โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 

เครือข่ายที่ 2  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 

19 

16 

อ าเภอวัดเพลง เครือข่ายที่ 3  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 19 

อ าเภอปากท่อ เครือข่ายที่ 4  โรงเรียนวัดป่าไก่ 

เครือข่ายที่ 5  โรงเรียนวัดสันติการาม 

23 

24 

อ าเภอจอมบึง เครือข่ายที่ 6  โรงเรียนวัดสูงนูนราษฎร์บ ารุง 

เครือข่ายที่ 7  โรงเรียนมหาราช 7 

20 

17 

อ าเภอสวนผึ้ง เครือข่ายที่ 8  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 19 

อ าเภอบ้านคา เครือข่ายที่ 9  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 18 

 รวมทั้งสิ้น 175 

ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563 
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3. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 

   1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจำกกำรกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
      ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2562    

ตำรำงท่ี 10  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษา 
                ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่  
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนน
เฉลี่ยสูง
กว่า/ 

ต่ ากว่า 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 49.07 14.36 48.02   13.24 -1.05 
ภาษาอังกฤษ 34.42 18.03 30.27 14.04 -4.15 
คณิตศาสตร์ 32.90 15.82 31.25 14.44 -1.65 
วิทยาศาสตร์ 35.55 13.94 33.74 12.77 -1.81 

เฉลี่ยร้อยละ 37.99 15.54 35.82 13.62 -2.17 
  
 จากตารางที่ 10 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามล าดับจากมาก      
ไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 48.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31.25 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามล าดับ 
 และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ ากว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้               
และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ      
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -4.15 
 
ตำรำงท่ี 11  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษา 
                ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัดและระดับเขตพ้ืนที่  
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับสังกัด ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนน
เฉลี่ยสูง
กว่า/ 

ต่ ากว่า 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 47.95 13.84 48.02 13.24 +0.07 
ภาษาอังกฤษ 30.86 13.93 30.27 14.04 -0.59 
คณิตศาสตร์ 31.60 14.74 31.25 14.44 -0.35 
วิทยาศาสตร์ 34.30 12.96 33.74 12.77 -0.56 

เฉลี่ยร้อยละ 36.18 13.87 35.82 13.62 -0.36 
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 จากตารางที่ 11 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามล าดับจากมาก     
ไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 48.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31.25 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามล าดับ  
 และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สูงกว่าระดับสังกัด  1 สาระการเรียนรู้                    
คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัดมากที่สุด คือ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย +0.07 
 
ตำรำงท่ี 12  เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
                ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา  2560    ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

 จากตารางที่ 12 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามล าดับจากมาก       
ไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 48.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31.25 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามล าดับ 

และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
มีคะแนนเฉลี่ยต่ า กว่าในปีการศึกษา 2561 และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย -6.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กลุ่มสาระ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี พ.ศ.2560 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี พ.ศ.2561 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี พ.ศ.2562 

+ เพ่ิม 
- ลด 

1 ภาษาไทย 46.30 54.68 48.02 -6.66 
3 ภาษาอังกฤษ 33.29 35.34 30.27 -5.07 
4 คณิตศาสตร์ 36.54 35.79 31.25 -4.54 
5 วิทยาศาสตร์ 38.66 38.53 33.74 -4.79 

เฉลี่ยร้อยละ 38.69 41.09 35.82 -5.27 
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ตำรำงท่ี 13  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่ 
 

 
จากตารางที่ 13 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามล าดับจากมาก       

ไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 28.09 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22.33 
 และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ ากว่าระดับประเทศทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -5.16 
 

ตำรำงท่ี 14 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัดและระดับเขตพ้ืนที่ 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับสังกัด ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนน
เฉลี่ยสูง
กว่า/ 

ต่ ากว่า 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 55.91 15.15 52.01 13.38 -3.90 
ภาษาอังกฤษ 32.98 13.17 28.09 7.38 -4.89 
คณิตศาสตร์ 26.98 15.94 22.33 9.33 -4.65 
วิทยาศาสตร์ 30.22 8.63 28.46 6.94 -1.76 

รวม/เฉลี่ย 36.52 13.22 32.72 9.26 -3.80 
 

จากตารางที่ 14 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามล าดับจากมาก       
ไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 28.09  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22.33 

และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ ากว่าระดับสังกัดทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับสังกัดมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ -4.89 

 

 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนน
เฉลี่ยสูง
กว่า/ 

ต่ ากว่า 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 55.14 15.33 52.01 13.38 -3.13 
ภาษาอังกฤษ 33.25 13.69 28.09 7.38 -5.16 
คณิตศาสตร์ 26.73 15.87 22.33 9.33 -4.40 
วิทยาศาสตร์ 30.07 8.62 28.46 6.94 -1.61 

รวม/เฉลี่ย 36.30 13.38 32.72 9.26 -3.58 
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ตำรำงท่ี 15 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 
คะแนนเฉลี่ย

สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า 

คะแนนเฉลี่ย    
ปีการศึกษา

2560 

คะแนนเฉลี่ย       
ปีการศึกษา2561 

คะแนนเฉลี่ย          
ปีการศึกษา2562 

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 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
28.09  และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22.33 

และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ       
เขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และสูงกว่าปีการศึกษา 2560                     
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ +2.76 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
-4.20 
 
ตอนที่ 2  ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)  
            ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 

 
ตำรำงที่ 16  เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาติ (National Test : NT)  
                ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

  
ความสามารถด้าน 

ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่ คะแนน
เฉลี่ยสูง
กว่า/ 

ต่ ากว่า 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คณิตศาสตร์ 44.94 19.99 44.16 19.50 -0.78 
ภาษาไทย 46.46 18.19 45.59 17.38 -0.87 
เฉลี่ยร้อยละ 45.70 19.09 44.87 18.44 -0.83 
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 จากตารางที่ 16 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย                 
คือ ความสามารถด้านภาษาไทย 45.59 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 44.16 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ 44.87 
 และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ ากว่าระดับประเทศ ทั้ ง 2 ด้าน คื อ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ -0.78 และความสามารถด้านภาษาไทย -0.87 
 

ตำรำงที่ 17  เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรยีนระดับชาติ (National Test : NT)  
                ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2560 – 2562 ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  

 จากตารางที่  17 พบว่าผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ (National Test : NT)              
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ความสามารถท้ังด้านคณิตศาสตร์ และ               
ด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าปี 2561 เท่ากับ -5.13 
 และพบว่าความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า                   
ปีการศึกษา 2561 เท่ากับ -2.99 และความสามารถด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย               
ร้อยละต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 เท่ากับ -7.27 
 
ตำรำงท่ี 18  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                 ราชบุรีเขต 1   
 

ที ่ ความสามารถด้าน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

1 คณิตศาสตร์ 3,717   44.16 18.14 47.60 21.69 12.55 
2 ภาษาไทย 3,717   45.59 23.25 36.45 31.52 8.76 
 รวม / เฉลี่ย 3,717   44.87 19.28 44.66 27.75 8.29 

 
  จากตารางที่ 18 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 

Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45.59 รองลงมาได้แก่ 
ด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 44.16 ตามล าดับ  

ที ่ ความสามารถด้าน 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี พ.ศ.2560 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี พ.ศ.2561 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี พ.ศ.2562 

จากปี 
2561-2562 

+ เพ่ิม 
- ลด 

1 คณิตศาสตร์ 38.68 47.15 44.16 -2.99 
2 ภาษาไทย 54.68 52.86 45.59 -7.27 

เฉลี่ยร้อยละ 46.68 50.01 44.88 -5.13 
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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 อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับดีมาก พบว่า นั กเรียนมีความสามารถ                 
ด้านคณิตศาสตร์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 12.55 รองลงมา ได้แก่ความสามารถด้านภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 8.76 

 เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับดี พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านภาษาไทย
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 31.52 รองลงมา ได้แก่ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 21.69  

  เมื่ อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับพอใช้  พบว่า นักเรียนมีความสามารถ                 
ด้านคณิตศาสตร์สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 47.60 รองลงมา ได้แก่ความสามารถด้านภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 36.45 

  เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับปรับปรุง พบว่า นักเรียนมีความสามารถ            
ด้านภาษาไทยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 23.25 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 18.14  
 
ตำรำงท่ี 19  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562  เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ที ่ เครือข่าย 
ความสามารถด้าน 

เฉลี่ย 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 

1 5 50.91 48.60 49.76 
2 7 47.59 45.59 46.59 
3 9 45.33 46.91 46.12 
4 1 43.57 47.23 45.40 
5 4 43.96 46.60 45.28 
6 2 43.91 44.40 44.16 
7 3 43.60 42.21 42.91 
8 6 39.48 43.83 41.66 
9 8 39.48 43.76 41.62 

 
จากตารางที่ 19 พบว่าในระดับเครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 มีคะแนน

ความสามารถทั้ง 2 ด้าน สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 49.76 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายที่ฯ 7 มีคะแนนเฉลี่ย            
คิดเป็นร้อยละ 46.59 เครือข่ายที่ฯ 9 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.12 และเครือข่ายที่ฯ 1 มีคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 45.40 ตามล าดับ 

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 ตามล าดับ   

 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 ตามล าดับ 
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ตำรำงท่ี 20  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 

ที ่ โรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
ความสามารถของนักเรียน 

เฉลี่ย 
ด้าน

คณิตศาสตร์ 
ด้านภาษาไทย 

1 วัดอรุณรัตนคีรี 1 61.00 52.50 56.75 
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 วัดเขาถ้ ากุญชร 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 วัดน้ าพุ   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 ในระดับเครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 โดยภาพรวม
โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 ด้าน 3 ล าดับแรก ได้แก่ โรงเรียนวัดทุ่ง
หญ้าคมบาง มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 63.42 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
62.41 และโรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 56.75 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความสามารถด้านคณิตศาสตร์ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่นครบาล มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 64  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี               
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 61 และโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 57 
ตามล าดับ 

ด้านความสามารถด้านภาษาไทย โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 
โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 69.84 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล มีคะแนนเฉลี่ย          
คิดเป็นร้อยละ 60.83 และโรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 59 ตามล าดับ 
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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 มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
 2.1 รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด  ชอบ/ ชั่ว-ดี  
 2.2 ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
 2.3 ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 
 2.4 ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงำนท ำ มีอำชีพ 
 3.1 การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัวหรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน 
สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
 3.2 การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานเป็นและมีงานท า
ในที่สุด 
 3.3 ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว   

4. เป็นพลเมืองด ี
 4.1 การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
 4.2 ครอบครัว สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี 
 4.3 การเป็นพลเมือง “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร  งานบ าเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจ และความเอ้ืออาทร” 
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นโยบำยของรัฐบำลด้ำนกำรศึกษำ 

               ในค าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน  2557 นโยบายด้านการศึกษาก าหนดไว้ในข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ 
การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และนโยบายด้านการวิจัย ก าหนดไว้ในข้อที่ 8 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมจากนโยบายรัฐบาล 
11 ด้าน คือ 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและ         
การต่างประเทศ 3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม  และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ           
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่งเสริม
บทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) การปรับปรุง
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

    นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  
    ข้อที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้ำงสังคม 

ให้เข้มแข็งอย่ำงมีคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้  
              4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
     4.2 ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้ เรียน และลักษณะของพ้ืนที่ของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืม         
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
     4.3 ให้องค์กรภาคประชาชนสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป       
มีโอกาสจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              4.4 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
              4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะตรง             
ตามความต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
              4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  ส่งเสริม    
ให้ครูมีวุฒิตามวิชาที่สอน ให้สามารถน าเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
               4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กร มีบทบาท    
ในการปลูกฝจงคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
               4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและ        
ประชาคมโลก 
      4.9 ปลูกฝจงค่านิยม และจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เปิดพื้นท่ีสาธารณะ
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์    
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    ข้อที่ 8 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและ
พัฒนำ และนวัตกรรม เพื่อน ำไปสู่กำรผลิตและบริกำรที่ทันสมัย 
               8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมาย      
ให้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 เพ่ือให้ประเทศสามารถ
แข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอ่ืน  
               8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เชื่อมโยง
ระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจ า อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยี
ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา  
              8.3 การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานวิจัยและพัฒนา       
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือกลุ่มจังหวัด           
ให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้  
              8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอ้ืออ านวย     
สร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ  
               8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปจญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์        
ของภาคอุตสาหกรรม  
                

นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

               นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษท่ี 21 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้น     
ของกระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 หลกักำร  

 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
 2. บูรณาการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่ภูมิภาค      
ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และ           
ภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 
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 ระดับก่อนอนุบำล 

 เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

 ระดับอนุบำล 

 เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ      
ที่ส าคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง 

 ระดับประถมศึกษำ 

 มุ่งค านึงถึงพหุปจญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. ปลูกฝจงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  
 2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 
 3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 
 4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์
จริง หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น 
 5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
 6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
 7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์  (Coding) 
 8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

 ระดับมัธยมศึกษำ 

 มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า 
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 

 ระดับอำชีวศึกษำ 

 มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาในระบบบททวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 
 4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

 กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

 มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 
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 1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ  
 2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

 กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ 

 1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. จัดท าฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
 3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
 4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย 
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 
 5. ให้หน่วยงานระดับกรมก าหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราก าลัง ตามความ
ต้องการจ าเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ีภูมิภาค 
 6. ให้กล ไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการด าเนินงานร่ วมกับหน่วย   
จัดการศึกษา 
 7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......โดยปรับปรุงสาระส าคัญให้เอ้ือ  
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
  8. ในระดับพ้ืนที่หากเกิดปจญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ ข้อเท็จจริง   
ที่เกิดขึ้น เช่น จ านวนเด็กในพ้ืนที่น้อยลง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบาย  
ท าความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน 
  9. วางแผนการใช้อัตราก าลังครู โดยเฉพาะครูระดับอนุบาล และครูระดับอาชีวศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท าแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการพัฒนาครูให้มี        
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปจญญาของผู้เรียน 
        10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดท าแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวัด น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
        11. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ 
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 อนึ่ง  ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ (Function)         
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือจากที่ก าหนด             
หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยเช่นกัน 
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นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563                      

วิสัยทัศน ์
             สร้ำงคุณภำพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนำคตที่ย่ังยืน 

พันธกิจ 
             1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 
    5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

   6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
    7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล  (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0                 

นโยบำย  
     นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
     นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
     นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ 
                              ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

กลยุทธ์  
    กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
    กลยุทธ์ที่ 2  จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า  
                                   ทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    กลยุทธ์ที่ 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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มำตรกำร 
นโยบำยที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยุทธ์ที่  1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

     1) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒนา
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 ทุกระดับความรุนแรง           
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ       
ในการรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจาก
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ      
เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปจญหาที่มีอยู่ในปจจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
      3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ที่อยู่
ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง 
ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

นโยบำยที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่  2 จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
       พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ 
ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบำยที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปจญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย 
      2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
         2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับ
วัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปจญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และ              
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟจง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษา            
ที่สูงขึ้น 
         2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปจญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
         2.3 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปจญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
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มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและมีมีงานท า 
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐาน
ในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
  2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
       3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนทุกระดับ         
การจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้ เรียนพัฒนา        
วิธีการการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัดของผู้ เรียนสามารถสร้างสังคมฐานความรู้                
(Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
       4. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ        
มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ        
การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครู ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึง         
การพัฒนาครูที่เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการ            
วัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
  4.1 ผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิ ตครู           
ให้ผลิตครูทีมีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบ              
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่  ปรับบทบาท    
จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach) หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีการสอนให้ เด็กสามารถ          
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ  
แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

นโยบำยที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
               เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ  
               เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

      1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ     
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
      2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
      3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
      4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือ 
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นโยบำยที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินการให้องค์ความรู้และ 
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia      
3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
      4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา 
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น 
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน Carbon emission/ Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
      5. จัดจ้างผู้ เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผน   
ปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอน  
      6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ใน 6 ศูนย์ 3 ภูมิภาค 
      7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่องการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 
      8. จัดสรรงบประมาณตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินการต่อยอดขยายความรู้     
และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
      9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและ
สถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)  
     10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต 
และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5  และผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากและ
สัญลักษณ์เบอร์ 5  เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
     11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
     12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้ เรื่อง การผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม   
ที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาดที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตร    
กับสิ่งแวดล้อม  
     13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผา และลดใช้สารเคมี  
สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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     15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตร    
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
     16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ 
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็ปไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

นโยบำยที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
      1. ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
      2. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 
Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการ
ปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็น
เครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับ
จัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียน สามารถ
ก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล    
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยีการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูล
สถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้   
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูล ในการวางแผน   
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ 
LaaS PaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล  (Digital Technology) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงาน
และงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบพัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร  
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ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์         
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน

ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมอืงแห่งคนดี และมีคุณภาพ 

พันธกิจ          

    1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

    3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

    5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGs) 

    6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 
DIGITAL TECHNOLOGY เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0     

ค่ำนิยมองค์กร 

     B : BEST PRACTICES   หมายถึง  มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน) 
     E : ENJOY      หมายถึง  มีความสุข  (ท างานอย่างมีความสุข) 
     S : SURVICE MIND    หมายถงึ  บริการด้วยใจ  (ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ  
                                                         บริการรวดเร็ว) 
     T : TEAM WORK    หมายถึง  การท างานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ)       

เป้ำหมำย 
              1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
     2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
     3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย    
12 ประการ  
    5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ       
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
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นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2580 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ            

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
กลยุทธ์ที่  1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
      เป้ำประสงค์ 
      1) ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      2) ผู้ เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ             
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
      3) ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน                
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
     4) ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม    
ตรงตามความต้องการ       

     ตัวช้ีวัด 
     1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น      
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด            
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์            
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน 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) ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม               
ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
     5) จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     6) จ านวนสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทศันคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

    มำตรกำร 
    1) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกท่ีดี เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 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 ทุกระดับความรุนแรง           
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการรับมือ
กับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความรุนแรง          
การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับ    
การป้องกันและแก้ไขปจญหาที่มีอยู่ในปจจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
     3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ที่อยู่     
ในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง 
ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่  2 จัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

     เป้าประสงค์ 
     1) ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็นเลิศ  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

               2) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัด และความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพเป็นนักคิด 
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกรรม 
      3) ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
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      ตัวช้ีวัด 
     1) จ านวนผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
     2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
     3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  

     มำตรกำร 
     พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ น าไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ 
ความสนใจ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

          เป้ำประสงค์ 
     1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ

แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
      2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถท่ีสอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่งละ          
ช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 
      3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 

     4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ        
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
      5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
      6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach) ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
      7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
      ตัวช้ีวัด 
      1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8c)   
      2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
      3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
      4. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะ     
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป             
ปฏิบัติได ้
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      5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยึดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
      6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
      7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach) ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ     
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

               มำตรกำร  
      1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง    
ให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน   
เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปจญญา มีทักษะสื่อสาร
ภาษาไทย 
      2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
         2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับ
วัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปจญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และ              
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟจง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษา            
ที่สูงขึ้น 
          2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปจญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
        2.3 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปจญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพ่ือใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและมีมีงานท า 
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐาน
ในการด ารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
       2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และพัฒนา
สมรรถภาพส าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการ
จ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
       3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน        
ทุกระดับการจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนพัฒนาวิธีการการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       4. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และพัฒนา
ครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ  การสนับสนุนสื่อการสอน และ
สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่เชี่ยวชาญด้านการสอน         
มาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
  4.1 ผลิตครูที่มีคุณภาพเป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ให้ผลิตครูทีมี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 



 
 

         รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563  สพป.ราชบุรี  เขต 1              35 

  4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach) หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีการสอนให้เด็กสามารถ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้    
และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่  4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม  
               เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

     เป้ำประสงค์ 
     1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 

Goals for Sustainable Development) 
     2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 

ร่วมมือในการจัดการศึกษา 
      3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
      4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของ
สถานศึกษา 
      5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สถานศึกษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
      6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้ เรียนได้มี โอกาสเข้าถึงบริการ         
ด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      7. พัฒนาระบบการติดตาม  สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพของประชาชน 

      ตัวช้ีวัด 
      1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
      2. ผู้ เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ  
       3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
       4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ     
ในการจัดกิจรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
       5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
       6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
     8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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      มำตรกำร 
      1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
      2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 
      3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
      4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน    

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่  5 จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

           เป้ำประสงค์ 
       1. สถานศึกษา นักเรียน ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
      2. สถานศึกษาสามารถน าเทคโนโลยี มาจัดท าระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่องฉลากสีเขียว
เพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุก.โรงเรียนตามแนวทาง Thailand 3.0 
      3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

     5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน 
ทุกโรงเรียน ในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (Green Office) 
เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
      6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิต
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ  
      8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการน า 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค            
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      9. ส านักงานเขตพ้ืนที่มีการน านโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      ตัวชี้วัด 
      1. สถานศึกษาในสังกัด มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ ที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม     
การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 
      2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริม
การคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
      3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
      4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
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      5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  ในรูปแบบ              
QR CODE และ Paper less 
      6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัยด้าน
การสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
      7. ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน 
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 3.0 
      8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ ให้เป็น
ส านักงานสีเขียวต้นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ของนักเรียนและ
ชุมชน 

      มำตรกำร 
     1. จัดท า Road Map และแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดแนวทางการด าเนินการให้องค์ความรู้และ

สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      2. จัดท าคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ
อ่ืน ๆ  
      3. จัดท าเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ าและชุมชนคาร์บอนต่ าและพัฒนาวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ า 
      4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์            
ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน Carbon emission/ 
Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน 
      5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า Road Map เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
คาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอน  
      6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม       
ใน 6 ศูนย์ 3 ภูมิภาค 
      7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค 
      8. จัดสรรงบประมาณตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินการต่อยอดขยายความรู้และ      
สร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
      9. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ และสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวและสถานศึกษา
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)  
     10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษาน าร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้านการผลิต และ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5  และผลิตภัณฑ์ท่ีมีฉลากและสัญลักษณ์
เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
     11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
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      12. ขยายผลผ่านระบบ DLTV ส่งเสริมความรู้ เรื่อง การผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม   
ที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาดที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตร    
กับสิ่งแวดล้อม  
      13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การน าขยะ   
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบ าบัดน้ าเสีย ลดการใช้เผา และ
ลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี 
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้ าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดท าโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
      16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพ่ือโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่น าความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ 
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      17. จัดท าระบบนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ยนน าเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรตยิศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 
 

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่  6 ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   

     เป้ำประสงค์ 
     1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุม     

ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
      2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
      4. หน่วยงานมีกระบวนการ และวิธีงบประมาณด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ          
การจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน    
      5. หน่วยงานพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนย่างเป็นระบบ 
              ตัวช้ีวัด  
      1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
      2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยึดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
      3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
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      4. สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
บริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล 

     5. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
      6. สถานศึกษาทุกแห่ง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 
      7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ  น าไปสู่การวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 
      8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital  Platform)  เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
      9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      มำตรกำร 
      1. ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม 
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป โดยด าเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้ 
      2. พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ 
ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่เน้นการน าเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 
Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการ
ปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้ เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)       
จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตน       
ของผู้เรียน ที่รับจัดสรรงบประมาณได้อย่างถูกต้อง ลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ผู้เรียน สามารถก าหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
               4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน า
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นมาวิเคราะห์เพ่ือให้
สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และ
สามารถวิเคราะห์ เป็นข้อมูล ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ น า Cloud 
Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ LaaS PaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล  
(Digital Technology) ระบบบริหารงานส านักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบ
พัสดุ ระบบสารบรรณ เป็นต้น เพ่ือเจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร  
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ส่วนที่ 3 

                             ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร 
 

               ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ให้ครอบคลุมนโยบายระดับต่าง ๆ และเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา 
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด มีกรอบการด าเนินงานตามนโยบาย จ านวน 6 นโยบาย โดยมีผลการ
ด าเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

นโยบำยที่  1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
  

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดท าโครงการ/กิจกรรมส าคัญ  ๆดังนี้ 
 
โครงกำร   “ค่ำยเยำวชน..รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
              สยำมบรมรำชกุมำรี  ปีท่ี 6 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์
ป่าราชบุรี เขต 1 ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทั่วประเทศ ที่รับมอบภารกิจการจัด “ค่ายเยาวชน            
รักษ์พงไพร” ให้เป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติในการฝึกการด ารงชีพขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้นักเรียนเป้าหมาย         
ได้มีทักษะชีวิตจากการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่และได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะช่วยในการพัฒนาแนวความคิด            
การอยู่อย่างพอเพียงและเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้จัดค่าย “เยาวชน        
รักษ์พงไพร” ผู้น านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จ านวน 4 รุ่น  240 คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ป่าราชบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อ่างเก็บน้ าห้วยอะนะ) หมู่ 6 ต าบลตะนาวศรี 
อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ  336,800 บาท  โดยมิได้ใช้งบประมาณ 
  

ผลกำรด ำเนินงำน 

             1. นักเรียนมีความรู้ และซาบซึ้งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช 
             2. นักเรียนมีทักษะ ตระหนักในหน้าที่ เห็นคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกการจัดการขยะ น้ าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพและร่วมกันป้องกัน
ไฟป่า 
             3. ครูผู้สอนมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสอนสร้างจิตส านึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก 
รักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และร่วมกัน
ป้องกันไฟป่า เพ่ือเสริมสร้างความรู้  สร้างจิตส านึกการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย พลั งงานและ            
ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Active Learning 
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ปัญหำ/อุปสรรค 

             ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 

              
โครงกำร พัฒนำสมรรถภำพและยกระดับประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนโครงกำรคุณธรรม สพฐ.  
           ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ตระหนักในความส าคัญของการ
พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ และเป็นการน านโยบายสู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้างจิตส านึก ปลูกฝจงคุณธรรม
จริยธรรม และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกคนในโรงเรียน จ านวน 350 คน และนักเรียน จ านวน  525  คน  งบประมาณที่ขอรับการ
จัดสรร  จ านวน  303,250  บาท  โดยมิได้ใช้งบประมาณ 

ผลกำรด ำเนินงำน   

      ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
จึงปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม  การสวมหน้ากากอนามัยและการดูแลรักษาสุขภาพ จึงไม่ได้มีการ
ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการพัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการ
คุณธรรม สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ด าเนินการส่วนงบประมาณที่ได้รับจาก สพฐ.           
ในโครงการคุณธรรม สพฐ.  โดยประกวดกิจกรรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ดังนี้ 1) 10,000 คุรุชน 
คนคุณธรรม  2) นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารการศึกษา และนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการ
เรียนการสอน 3) โรงเรียนดี   ต้องมีที่ยืน ได้ตัดสินผลการประกวดแล้วรายการที่ 1-2 รายการที่ 3 ก าลัง
ด าเนินการ 
 
ปัญหำ/อุปสรรค 
 
 ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 ไม่มี 
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โครงกำร   เฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการเฝ้าระวังและ
แก้ไขปจญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและภัยคุกคาม     
รูปแบบใหม่ให้กับนักเรียน และพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นแกนน าต้านภัยยาเสพติด 
และจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา โดยจัดอบรมให้กับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวน  240  คน และผู้ก ากับ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 40 คน งบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จ านวน 185,000  บาท  งบประมาณที่ใช้ไป  185,000  บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 

     กิจกรรมที่ 1  อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

              จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ านวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท 
 
     กิจกรรมที่ 2  ค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปจญหา” 
               ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการดังกล่าว 

     กิจกรรมที่ 3  ติดตามผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และการบริหารจัดการ       
เป็นเงิน 35,000 บาท 

      ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ การรายงานตามระบบ 
NISPA และระบบ CATAS 

ปัญหำ/อุปสรรค 

       เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการได้ ประกอบกับไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่วางแผนไว้ 

ข้อเสนแนะ 

      ไม่มี 
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โครงกำร   เยำวชนวัยใสต้ำนภัยยำเสพติด 
 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการเยาวชนวัยใส
ต้านภัยยาเสพติด เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนในพ้ืนที่เสี่ยง โดยจัดอบรม
ให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)       
และโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม จ านวน 153  คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6    
ของโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) จ านวน 84 คน งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 80,000 บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป  80,000  บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 

     ด าเนินการจัดอบรม โครงการเยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต          
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนในพ้ืนที่เสี่ยง ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6       
ของโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) และโรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม จ านวน 153 คน 
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) จ านวน 84 คน 
ระหว่างวันที่  19 – 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) และโรงเรียน           
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม โดยมี นางสาวสุพรรณี   นิลวรรณา  พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ           
นายกัมปนาท  สงวนแสง นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ และนายทิวา เกิดผล นักวิชาการอบรมและ      
ฝึกวิชาชีพช านาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากร 

ปัญหำ/อุปสรรค 

          ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งใกล้สิ้นปีงบประมาณ  จึงต้องเร่งรีบ
ด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันเวลา  

ข้อเสนอแนะ 

 - 
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โครงกำร เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
  (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ) 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 175 
โรงเรียน มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  1,815 คน นักเรียน  จ านวน 35,751 คน  
ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และมีเจตคติที่ดีในการเป็นพลเมืองดี และต่อต้านการทุจริต             
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร จ านวน 77,550 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้รูปแบบการนิ เทศติดตาม          
การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด โดยการออกแบบส ารวจผล       
การขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตของสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และด าเนินการรายงานผลตามโครงการ 

ปัญหำ/อุปสรรค 

              เนื่องจากปีนี้ติดปจญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้
การด าเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางได้ 

ข้อเสนแนะ 

              ไม่มี 
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นโยบำยที่  2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ส าคัญ ๆ ดังนี้  

โครงกำร  กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสะเต็มศึกษำ (STEM  Education)  

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์ ผ่านการอบรมการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) จ านวน 
175 คน เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร  จ านวน 2,280 บาท งบประมาณที่ใช้ไป  
2,280 .บาท                                                         

ผลกำรด ำเนินงำน 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด า เนินงานตามโครงการพัฒนา
นักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ          
สะเต็มศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) มาอย่างต่อเนื่อง             
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกลตามโครงการดังกล่าวให้กับ
ครูผู้สอนในสังกัดระดับปฐมวัย จ านวน 40 คน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จ านวน 60 คน ระดับ        
ชั้นประถมศึกษาตอบปลาย จ านวน 60 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 60 คน รวม 220 คน 
จากผลการด าเนินงานพบว่าสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับ      
ชั้นปฐมวัยถึง  มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.28  โดยสถานศึกษา ส่วนใหญ่     
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน  โครงงาน การสร้างนวัตกรรม และค่ายสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ 
จากการส ารวจความต้องการในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้          
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้านหลักสูตร ด้านวิธีการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดและ
ประเมินผล พบว่า ครูผู้สอนต้องการได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถตามแนวทางสะเต็มศึกษา       
ด้านวิธีการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาความรู้ด้านหลักสูตร และ
ความรู้ด้านการวัดและประเมินผล ตามล าดับ 

ปัญหำ/อุปสรรค 

               จากการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษาในสังกัดยังไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้ครบทุกสถานศึกษา 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ สื่อและอุปกรณ์ องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษารวมถึงเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษานานและต่อเนื่อง และ       
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการเปิดเรียนภาคเรียนที่  1/2563  
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ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ส่งผลให้สถานศึกษาต้องรีบด าเนินการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่จ าเป็นและรวบรัด
มากยิ่งขึ้น ท าให้ต้องชะลอการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือให้
ครูผู้สอนและสถานศึกษามีการปรับตัวในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

ข้อเสนอแนะ 

1. จัดหาสื่อเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้ครบ
ทุกโรงเรียน และพัฒนาครูตามความต้องการ 

     2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการจัดสรรงบประมาณให้ส านักงาน       
เขตพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาให้ครบทุกสถานศึกษา รวมถึง
การสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน 
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นโยบำยที่  3  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพและคุณภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 
และขยายการเข้าถึงการบริการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมนักเรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และมีคุณภาพด้วยการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ส าคัญ ๆ ดังนี้ 

 
โครงกำร  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2,283 คน ได้รับการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีที่หลากหลาย        
ตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่มีศักยภาพ ทักษะในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม 
ตรวจสอบได้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร 1,213,920 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป  628,375  บาท     

ผลกำรด ำเนินงำน 
                1. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง 
ด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
                2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม ่

                3. ข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความประพฤติ 
และคุณลักษณะเหมาะสมตามมาตรฐานต าแหน่ง มีทัศนคติที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
                4. ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถ ประพฤติปฏิบัติตน       
เป็นแบบอย่างท่ีเหมาะสม ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 
                5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  สถานศึกษาในสังกัด รวมทั้ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา เพ่ิมองค์ความรู้  ที่เกิดจากระบวนการ
ชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพในองค์กร และระหว่างองค์กร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ทุกต าแหน่ง ได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ รวมทั้งได้รับการพัฒนาก่อนเลื่อน            
หรือมีวิทยฐานะ 

ปัญหำ/อุปสรรค 
       1. การพัฒนายังไม่สามารถท าได้ครอบคลุมกับบุคลากรทุกต าแหน่ง เช่นลูกจ้างบางต าแหน่ง 

เนื่องจากขาดงบประมาณ และเวลาในการพัฒนา  
       2. ควรส่งเสริมสนับสนนุและมีการยกย่องเชิดชูเกียรติ  บุคลากรทุกต าแหน่ง ที่ทุ่มเทเสียสละ 

และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

ข้อเสนอแนะ 
                การพัฒนาบุคลากร ควรมีการพัฒนาให้กับบุคลากรทุกต าแหน่ งอย่ างทั่ วถึง และตรง                
ตามสมรรถนะวิชาชีพ ตรงต่อความต้องการจ าเป็นในการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง  และน าเทคโนโลยีดิจิทัล      
เข้ามาช่วยในการพัฒนาให้มากขึ้น เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด 
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โครงกำร พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเพื่อกำรบริหำร 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการบริหาร เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ  การสื่อสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นไปอย่าง      
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความปลอดภัย มั่นคง และเชื่อถือได้ พัฒนาให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
แต่ละกลุ่มงาน ๆ ละ 2 คน รวม 20 คน  งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร  จ านวน 200,900 บาท  
งบประมาณท่ีใช้ไป  200,900  บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
                  1. ด าเนินการพัฒนาความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบเครือข่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และพัฒนาระบบการการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Centralize 
Log) และระบบการยืนยันตัวตน (Authentication) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย 
      2. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษาในสังกัด ในเรื่ องการใช้โปรแกรมแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนการคู่มือส าหรับประชาชน ในระดับสถานศึกษา 
      3. ด าเนินการจัดท าคู่มือการติดตั้งและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ปลายทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

ปัญหำ/อุปสรรค 
              อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของบุคลากร 
ข้อเสนอแนะ 
 

              ไม่มี 

โครงกำร ประเมินพัฒนำกำรนักเรียนที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560           

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย
ซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนประจ าจังหวัด จ านวน 1 โรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ฯ จ านวน 1 โรงเรียน โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ จ านวน 5 โรงเรียน และ
โรงเรียนทั่วไป ที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปจญญาของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 งบประมาณที่ขอรับ
การจัดสรร จ านวน   12,400 บาท  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

   เชิงปริมำณ 
        1. ผู้เรียนในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 (31 มีนาคม 2563) ทั้งหมด จ านวน 3,415 คน                    
จ าแนกเป็น 
               1) ผู้เรียนปกติ            จ านวน    3,414  คน   
               2) ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง      จ านวน          1 คน   
        2. ผู้เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปจญญา ผา่นเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จ านวน  3,391 คน                               
คิดเป็นร้อยละ  99.33  
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   เชิงคุณภำพ 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ เครือข่าย เป็นแหล่งวิชาการด้านปฐมวัยและมีความเข้มแข็ง 

 3. พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
 4. ครูปฐมวัยจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
          5. นักเรียนปฐมวัยมพัีฒนาการตามวัย 

6. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและประเมินผล 

ปัญหำ/อุปสรรค 

           ไม่มี 

ข้อเสนแนะ 

ควรมีการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างต่อเนื่อง ทั้ง 2 ภาคเรียน 
 

โครงกำร  พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย  
 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ    
ของนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าว  ได้ด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อยอดการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล โดยพัฒนาบุคลากร   
ทางการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนให้ เข้มแข็งตลอดจนพัฒนา            
สื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและ
เครือข่าย ส่งเสริม  สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนทางด้านวิชาการทั้งนี้ เพ่ือวางรากฐาน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือให้การด าเนินงานการศึกษาปฐมวัยมีการพัฒนา  
ที่เป็นรูปธรรมและมีคุณภาพน าไปสู่การวางรากฐานการศึกษาปฐมวัยที่เข้มแข็งต่อไป  งบประมาณที่ขอรับ
การจัดสรร จ านวน  257,420  บาท  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

   1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   2. โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่ายเป็นแหล่งวิชาการด้านปฐมวัยและมีความเข้มแข็ง 
   3. พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจสามารถเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
   4. ครูปฐมวัยจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
   5. นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย 
   6. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและประเมินผล 

ปัญหำ/อุปสรรค 

 ไม่มี 

ข้อเสนแนะ 

          ไม่มี 
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โครงกำร  บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  
 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินงานตามโครงการ                             
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พบว่าครูปฐมวัยมีปจญหาด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็นกิจกรรมส าคัญ ในการด าเนินงานโครงการ              
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
พร้อมทั้งส่งเสริมจินตนาการของเด็กให้รักการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ตามธรรมชาติวิทยาศาสตร์ น าผล
การประเมินมาพัฒนา และมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ด้วยใจนักวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและมีความสุข งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร  
จ านวน  119,820  บาท  โดยไม่ใช้งบประมาณ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

  1. ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดความรู้ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

   2. เดก็ปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

   3. โรงเรียนที่เข้าร่วมกับการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทานผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจ านวน 75 โรงเรียน 

   4. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่องและตามพระราช
ประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

   5. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 

ปัญหำ/อุปสรรค 

 ไม่มี 

ข้อเสนแนะ 

 ไม่มี 

 

โครงกำร  พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลผลกำรเรียนของนักเรียน (School MIS) 
 

              ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ได้ด าเนินการจัดอบรมโครงการ
พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) ให้กับครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 คน เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถ    
ใช้โปรแกรม School MIS ในการกรอกข้อมูลได้ และลดภาระงานซ้ าซ้อนของโรงเรียน  งบประมาณที่ขอรับ
การจัดสรร  จ านวน  97,600  บาท  โดยไม่ใช้งบประมาณ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

               ด าเนินการประชม Conferance การด าเนินงานการจัดท าระบบ School MIS ของโรงเรียน    
ในสังกัด จ านวน 175 โรงเรียน  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการใช้ระบบโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนผ่านกลุ่ม Line School MIS ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

ปัญหำ/อุปสรรค 

              เนื่องจากปจญหาจากการระบาดของการติดเชื้อโควิด 2019  ท าให้ไม่สามารถจัดอบรมให้กับครู
ได้โดยตรง  ซึ่งตอนนี้มีครูบรรจุใหม่หลายโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบการบันทึกข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล      
ผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) ยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบโปรแกรม รวมถึงระเบียบการวัดผล
ประเมินผล ส่งผลให้การปฏิบัติงานได้ล่าช้า 

ข้อเสนแนะ 

     ควรจัดให้มีการอบรมเก่ียวกับโปรแกรม School MIS  และระเบียบการวัดผลประเมินผล ทุกปี    
เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว  
 

โครงกำร  เตรียมควำมพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับกำรประเมิน PISA 2021 
 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  ได้ด าเนินการท าโครงการเตรียม
ความพร้อมผู้เรียนเพ่ือรองรับการประเมิน PISA 2021 ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน 
โดยส่งเสริมให้ครูผู้สอน เน้นการประเมินด้านการอ่านรู้ เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ 
ความสามารถในการคิดและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เนื่องจากการประเมิน PISA 2021 มีสัดส่วน
ข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ 60%  ด้านวิทยาศาสตร์ 20% และด้านการอ่าน 20% และการสอบนวัตกรรม
ด้านความคิดสร้างสรรค์  และฝึกให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์  (Computer based 
Assessment  : CBA) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีความพร้อมต่อการประเมิน PISA 2021 
งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร  จ านวน  25,300  บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพ่ือรองรับการประเมิน PISA 2021 (การใช้โปรแกรม PISA ในการท าข้อสอบ)  
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) และได้ด าเนินการ
นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน พบว่า 

      1. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการอ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์ 
ด้านวิทยาศาสตร์ และทักษะการคิดวิเคราะห์  โดยครูผู้สอนมีการปรับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้องต่อการประเมิน PISA 2021 

      2. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีประสบการณ์ในการฝึกท าแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์    
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ปัญหำ/อุปสรรค 

                1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ส่งผลให้มีการปิดเรียนในเดือน
มีนาคม 2563 และมีการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการเปิดเรียน        
ที่ช้ากว่าปกติ นอกจากนี้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียนต้องมีการปรับตัวต่อการจัดการศึกษา ในสภาวะที่ไม่ปกติ       
และนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน ท าให้ครูผู้สอนไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ต่อเนื่อง  

                2. การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) เป็นการสุ่มประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่มีอายุ    
15 ปี บางส่วนเท่านั้น ท าให้ผู้เรียนในสังกัดมีโอกาสน้อยในการเข้ารับการประเมินส่งผลให้ผู้บริหาร ครูและผู้เรียน      
ขาดประสบการณ์การประเมิน PISA  และขาดความตระหนักในการเตรียมความพร้อม 

ข้อเสนอแนะ 

             1. สร้างความเข้าใจกับบุคลากรของโรงเรียนให้เห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน ทุกระดับชั้น ให้มีคุณลักษณะและคุณภาพทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ  
             2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความสามารถในการท าแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์   
 
โครงกำร  ประเมินคุณภำพผูเ้รยีน (NT)  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ด าเนินโครงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือบริหาร
จัดการการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการสอบ ซึ่งจะส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับ       
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลส าคัญที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย และ
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา งบประมาณที่ขอรับ
การจัดสรร  จ านวน  108,020  บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป  98,017  บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 

    ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) จากการวัดความสามารถ
ทั้ง   2  ด้าน คือด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2562 
ระดับประเทศ   มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง  2  ด้าน ร้อยละ  45.70  โดยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
44.94 และความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.46 

   ระดับสังกัด มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้านร้อยละ 45.82 โดยความสามารถด้านคณิตศาสตร์           
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.64 และความสามารถด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.00 

   ระดับเขตพ้ืนที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ย         
ทั้ง 2 ด้านร้อยละ 44.87 โดยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.16 และ
ความสามารถด้านภาษาไทย  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.59  

   เมื่อน าผลการทดสอบมาเปรียบเทียบระหว่างระดับประเทศกับระดับเขตพ้ืนที่ พบว่าส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน คือ
ด้านคณิตศาสตร์ (-0.78) และด้านภาษาไทย (-0.87) จึงส่งผลท าให้คะแนนเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน ต่ าลง (-0.83) 
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   เมื่อน าผลการทดสอบมาเปรียบเทียบระหว่างระดับสังกัดกับระดับเขตพ้ืนที่ พบว่าส านักงาน                  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน              
คือด้านคณิตศาสตร์ (-1.50) และด้านภาษาไทย (-0.41) จึงส่งผลท าให้คะแนนเฉลี่ยทั้ ง 2 ด้าน            
ต่ าลง (-0.94) 

   ผลคะแนนเฉลี่ย NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนที่มีอันดับสูงสุด 10 
อันดับแรก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนบ้านไทรงาม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.30 
โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.57 โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.20  
โรงเรียนบ้านหนองวัวด า 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 คือเข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใช้จ านวนในชีวิตจริง อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดี (60.53) และมาตรฐานที่มีคะแนนร้อยละต่ าสุด คือเข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวน
และความสัมพันธ์ ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และใช้การด าเนินการในการแก้ปจญหา อยู่ในระดับคุณภาพ 
พอใช้ (36.07) 
      ความสามารถด้านภาษาไทย พบว่ามาตรฐานที่มีคะแนนร้อยละสูงสุด คือสามารถเลือกฟจงและ  
ดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและ
สร้างสรรค์ อยู่ในระดับคุณภาพ ดี (57.66) และมาตรฐานที่มีคะแนนร้อยละต่ าสุด คือเข้าใจและแสดงความ
คิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง อยู่ในระดับ
คุณภาพ พอใช้ (37.28) 

ปัญหำ/อุปสรรค 

 ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะ 

     จากการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา     
ปีที่  3  ปีการศึกษา 2562  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3            
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ปรากฏภาพรวมในระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับโรงเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องหาวิธีส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

     เพ่ือให้ผลการประเมินสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงตัวผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และการก ากับดูแล        
แนวทางการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส าคัญ คือ ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้และ
คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ าเป็นต้อง
วิเคราะห์ผลจากการประเมิน จัดท าเป็นแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ตัวผู้เรียน
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รายบุคคล สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สภาพปจญหาและความต้องการ บริบทในการบริหาร
จัดการ การก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีจุดเน้นในแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 

    1. ผู้เรียนรายบุคคล ให้โรงเรียนวิเคราะห์ผลรายบุคคลของนักเรียน ที่สะท้อนถึงความสามารถ           
ของผู้เรียนในความสามารถแต่ละด้าน และแจ้งให้นักเรียนทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย ที่ต้องเร่งพัฒนา และ
ปรับปรุง เป็นรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง และพัฒนาตนได้อย่างถูกทิศทาง 

    2. โรงเรียนวิเคราะห์ผลภาพรวม  เปรียบเทียบกับผลภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา         
เพ่ือทราบถึงจุดที่ต้องเร่งด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนของตน จัดท าเป็นแผน
ยกระดับ ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 

    3. ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐาน               
การเรียนรู้และตัวชี้วัดตามที่หลักสูตรก าหนด เพราะหน่วยงานที่จัดสอบจะสร้างแบบทดสอบโดยยึด
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ในแต่ละระดับชั้น 

    4. ครูผู้สอนต้องสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
    5. ผู้ปกครองนักเรียนต้องเห็นความส าคัญและสนับสนุนนักเรียนให้เข้าสอบตามวัน เวลา         

ที่ก าหนด นักเรียนจะต้องเข้าสอบอย่างตั้งใจและมีสมาธิ โดยถือเป็นหน้าที่ส าคัญและจะต้องแสดงออกซึ่ง
ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ  

    6. โรงเรียนจะต้องจัดบรรยากาศให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบ  
    7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับผลการสอบ โดยใช้เป็นเกณฑ์ส าคัญ          

ในการบริหารงานบุคคลด้านต่าง ๆ  
    8.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิเคราะห์ผลภาพรวมของแต่ละโรงเรียน และภาพรวมของเขตพ้ืนที่

การศึกษา แนวทางในการส่งเสริม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ก าหนดเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    9. ศึกษานิเทศก์จะต้องพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและวัด
ประเมินผลในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามท่ีหลักสูตร ก าหนดการอบรม 
ประชุมปฏิบัติการ และนิเทศติดตามผลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง  

 10. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานน าผลการสอบของเด็กไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
การศึกษาต่อไป 

โครงกำร ยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวกำรประเมินผลระดับชำติ (O - NET) 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีบทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม 
อ านวยการให้โรงเรียนได้ด าเนินการน าผลสัมฤทธิ์ที่ได้ไปวิเคราะห์ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
ของทุกโรงเรียน เพื่อโรงเรียนจะได้น าไปศึกษาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 
เป้าหมาย และมาตรฐานของหลักสูตรอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงต้องวางแผนการขับเคลื่อน อย่างเป็นระบบเชื่อมประสานกับโรงเรียนตลอด
แนว โดยจัดการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนเพ่ือวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลระดับชาติร่วมกัน    
ในแต่ละสาระการเรียนรู้หลัก โดยการหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาจุดเด่น จุดพัฒนารวมทั้งเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  นั้น ๆ      
เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น โดยจัดประชุมให้กับครูผู้สอน
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ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ใน 4 กลุ่มสาระ (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ) 
งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร  จ านวน  277,200  บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป    -    บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
    ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ปฏิบัติตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย และการดูแลรักษาสุขภาพ จึงไม่ได้มีการ
ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผล
ระดับชาติ (O - NET) ในกิจกรรมที่ 1 และ 2  แต่ในกิจกรรมที่ 3 และ 4 ได้มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนการสอนของครูในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ        
(O - NET) และ สรุปผลการรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน และจัดท าเอกสารเผยแพร่ให้กับ
โรงเรียนในสังกัดและบุคลากรที่เก่ียวข้องทราบ 

     จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 171 โรงเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2563 และ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 โรงเรียน พบว่า 

     1. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6             
ปีกำรศึกษำ 2562  สรุปได้ดังนี้ 

 ระดับประเทศ 
       การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.02 สูงเป็น
อันดับ 1 รองลงมา ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31.25 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามล าดับ 

       และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ ากว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ
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 ตามล าดับ 

       และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สูงกว่าระดับสังกัด  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 ตามล าดับ 

       และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าในปีการศึกษา 2561 และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย -6.66 

คะแนนเฉลี่ยจ ำแนกตำมสำระกำรเรียนรู้ 
      วิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

ต่ ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้  คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือสาระการฟจง การดู และการพูด  
-2.5 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือสาระการอ่าน -0.26 
        วิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     
ต่ ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือสาระภาษาเพ่ือการสื่อสาร -4.47 และ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือ สาระภาษาและวัฒนธรรม -3.02 
        วิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  ต่ ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือสาระ
พีชคณิต -3.10  และคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือสาระจ านวนและการด าเนินการ -0.86 
        วิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  ต่ ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากท่ีสุดคือสาระ
ดาราศาสตร์และอวกาศ -2.83 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือ สาระสารและสมบัติ  
ของสาร -0.63 

2. ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3   
ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562  สรุปได้ดังนี้ 

ระดับประเทศ 
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 28.09 และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 22.33 
       และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ ากว่าระดับประเทศทุกรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ
มากที่สุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -5.16 

ระดับสังกัด 
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2562 ด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระ
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การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 28.09  และกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 22.33 ตามล าดับ 

      และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ ากว่าระดับสังกัดทุกรายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับสังกัด
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ -4.89 

ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
      การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2562 ด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 28.09 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22.33 

      และพบว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 จ านวน  2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสูงกว่าปีการศึกษา 2560 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
+2.76 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีม่ีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  -4.20 

คะแนนเฉลี่ยจ ำแนกตำมสำระกำรเรียนรู้ 
        วิชาภาษาไทยของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ต่ ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือสาระ
การฟจง การอ่านและการพูด -3.89และคะแนนเฉลี่ยร้อยละท่ีมีความต่างน้อยที่สุดคือหลักการใช้ภาษา-2.73 
        วิชาภาษาอังกฤษของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ต่ ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือ สาระภาษาเพ่ือการสื่อสาร -5.53 
และคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือสาระภาษาและวัฒนธรรม -2.45 
        วิชาคณิตศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  
ต่ ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากท่ีสุดคือ สาระจ านวนและการ
ด าเนินการ -5.63 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือสาระพีชคณิต -2.86 
        วิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ต่ า
กว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือ สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม -6.13 และ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือสารและสมบัติของสาร  -0.37 

ปัญหำ/อุปสรรค 

 การเกิดสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ท าให้การจัดการเรียนการสอนได้
อย่างไม่เต็มที่ 

ข้อเสนอแนะ 

ให้มีการจัดท าการอบรม ประชุม การนิเทศ ติดตาม ในรูปแบบ ออนไลน์ 
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นโยบำยที่  4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำม 
                เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการส่งเสริมสิทธิและโอกาส         
ทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ไม่ออกจาก
ระบบการศึกษาก่อนวัยอันควร จึงไดจ้ัดท าโครงการ/กิจกรรม ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 
โครงกำร  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV)  ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
และโรงเรียนในโครงการ DLTV จ านวน 102 โรงเรียน จึงได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา ครูสามารถ     
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายของครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ของครูอย่างครบถ้วน รวมทั้งเป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้กับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เข้าถึงข้อมูล ความรู้ สารสนเทศได้เพ่ิมมากขึ้น  งบประมาณ  
ที่ขอรับการจัดสรร จ านวน 134,500 บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป  134,500 บาท 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
       1. โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการในสังกัดจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา

ทางไกลผ่าน ดาวเทียมได้ตามมาตรฐาน 
              2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานระบบและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียน    
การสอนและการบริหารน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่ เหมาะสมการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
             3. มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ได้มาตรฐาน 

 4. มีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อ นวัตกรรม ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
ที่มีความหลากหลาย 

 5. สื่อ/ผลงาน ที่มีคุณภาพและเกิดจากการสร้างสรรค์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ที่สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และเป็นต้นแบบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างสื่อที่จะ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

ปัญหำ/อุปสรรค 

            ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 

            ไม่มี 
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โครงกำร  พัฒนำระบบข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพ่ือให้สถานศึกษา  และหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  จ านวน 175 โรงเรียน มีแนวทางการปฏิบัติงาน และสามารถจัดระบบสารสนเทศของตนเอง
ได้อย่างชัดเจนจนเป็นปจจจุบัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ครอบคลุมในการใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา และเพ่ือการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  งบประมาณที่ขอรับการ
จัดสรร  จ านวน 164,200  บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป  67,000 บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
พัฒนาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  ถูกต้อง
ทันสมัย และยังส่งผลให้กับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษามาบริหารจัดการ
ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ    
 

ปัญหำ/อุปสรรค 
              ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 
              ไม่มี 

 
โครงกำร  กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดท าโครงการการรับนักเรียน            
ปีการศึกษา 2563 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ และขยาย
โอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ไม่ออกจากระบบการศึกษาก่อน
วัยอันสมควร ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น งบประมาณที่ขอรับการ
จัดสรร  จ านวน  20,000  บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป  20,000  บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินการตามนโยบายการรับ
นักเรยีน ดังนี้ 
              1. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน ของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 

        2. ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ ให้สถานศึกษาทราบและควบคุมดูแลโรงเรียน
ให้รับนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนดต่อห้อง 
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              3. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศแผนการรับนักเรียนเพ่ือใช้ในการวางแผนการรับนักเรียนในเขต
พ้ืนที่การศึกษาอย่างถูกต้องและเป็นปจจจุบัน และข้อมูลการจบการศึกษาของนักเรียนแต่ละระดับ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
              4. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือประสานงานการรับนักเรียน
กับสถานศึกษาก ากับดูแลการรับนักเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพ่ือให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับได้เข้าเรียนครบทุกคน 
              5. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและแต่งตั้งคณะท างานประจ าศูนย์ประสานงานขึ้น        
เพ่ือด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มาติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการรับนักเรียนพร้อมทั้งประสานกับโรงเรียนในการจัดสรร
โอกาสให้นักเรียนได้เข้าเรียนจัดหาสถานที่เรียน ตลอดจนการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มา
ติดต่อ 
              6. ส ารวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดในปี พ.ศ.2556  ตาม ทร.14  ที่ต้องเข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563         
              7. จัดท าข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิด ปี พ.ศ.2556  แบ่งตามเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน          
รวมทั้งสิ้น  175  โรงเรียน         
              8. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการติดตามประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2556ให้มาเข้าเรียน 
ปีการศึกษา 2563   
     9. ส ารวจรายชื่อประชากรวัยเรียนที่เกิดปี 2556 ที่มีชื่อและที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ที่ไปเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดเอกชน 
ท้องถิ่น ตชด. หรือหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาภาคบังคับ              
            10. จัดท าข้อมูลประชากรที่เกิดปี 2556  ที่ไปเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและตรวจสอบการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562   

ปัญหำ/อุปสรรค 

        - ผู้ปกครองที่อพยพย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อ่ืนท าให้ลูกหลานไม่ได้เข้าเรียน     
               - บิดา มารดาหรือผู้ปกครองขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน   
                  - บิดา มารด หรือผู้ปกครองไม่เห็นความส าคัญในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน   
                  - บางครอบครัวบิดา มารดาย้ายไปท างานที่อ่ืนและน าบุตรหลานไปอยู่ด้วย ทิ้งให้ปู่ย่า ตา
ยาย อยู่บ้านจึงให้ข้อมูลการเข้าเรียนของเด็กไม่ชัดเจน       
                  - เด็กบางคนเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  ที่อยู่  ข้อมูลไม่ตรงกัน  ท าให้การติดตามเด็กเข้าเรียน
ไม่ได้ 
         - การย้ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา ผู้ปกครองและเด็กบ่อย ๆ ท าให้ติดตามเด็กมาเข้าเรียน
ยากมาก เนื่องจากข้อมูลที่อยู่อาศัยไม่ชัดเจน   

ข้อเสนอแนะ 
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                 - ควรมีการหาแนวทาง หรือท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาในการตรวจสอบติดตามเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับต้องเข้าเรียนตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ 
                 - ควรมีการท าข้อตกลงและขอความร่วมมือมหาดไทยในการขอข้อมูลประชากรวัยเรียนให้
เป็นปจจจุบัน  และชัดเจน  
                 - ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งบุตรหลานที่มี
อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ    
                 - ควรมีการประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่ประชากรที่มีอายุ     
ถึงเกณฑ์โดยต้องส่งเด็กเข้าเรียนตามกฎหมายและข้อบังคับ  
 

โครงกำร ส่งเสริมและสนับสนุนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษา   
เป็นบุคลากรหลักในการด าเนินการ ซึ่งเป็นกระบวนการด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ครูที่
ปรึกษาจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
แล้วน าผลที่ได้มาจ าแนกตามเกณฑ์การคัดกรอง แยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปจญหา เพื่อน าไปใช้
ในการแก้ปจญหาได้ตรงตามจุด นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยให้ครู อาจารย์  ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ได้ใช้เป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่รอดปลอดภั ยจากปจญหา  
ต่าง ๆ  งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร  จ านวน  70,000  บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป  70,000  บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้วยการด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข   สถานศึกษารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับ
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและระดับกระทรวงศึกษาธิการ 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
สนธิก าลังพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ ต ารวจ 
ปลัดฝ่ายมั่นคง อาสาสมัครรักษาดินแดน  ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบอ าเภอเมืองราชบุรี ปากท่อ จอมบึง   
สวนผึ้ง บ้านคาและอ าเภอวัดเพลง เหตุการณ์ปกติ 

  กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทม์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 
เวลา 17.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  โดยขอให้สนธิก าลัง
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา(พสน.) ศูนย์ เสมารักษ์  ต ารวจ              
ปลัดฝ่ายมั่นคง อาสาสมัครรักษาดินแดน เหตุการณ์ปกติ 

กิจกรรมที่ 3 การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ และส่งเสริมและสนับสนุนการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
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  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ให้ค าปรึกษารายบุคคล จ านวน 18 ราย ดังนี้ 
    - ครู จ านวน 12 ราย ได้รับการให้ค าปรึกษารายบุคคล และเทคนิคการให้ค าปรึ กษา          

เชิงจิตวิทยา เบื้องต้น 
              - นักเรียนจ านวน 6 ราย ได้รับการให้ค าปรึกษารายบุคคล และเข้าช่วยในกรณีมีภาวะเสี่ยง
รุนแรงร่วมกับสหวิชาชีพ 

    - โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน  แจ้งว่า เด็กชายแก้วกล้า พุ่งโบ  นักเรียนชั้นอนุบาล 3  เกิดเหตุ 
ไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลาประมาณ 18.00 น.   
ได้มอบผ้าห่มและผ้าขนหนูและรวบรวมเงินบริจาค จ านวน 6,600 บาท ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.  
     ส่งเสริมและสนับสนุนการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมอบผ้าห่มและผ้าขนหนู ให้โรงเรียนในสังกัด
มอบแก่นักเรียนยากจน ในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  จ านวน 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 

   ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่ มีโรงเรียนเข้ารับการคัดเลือก จ านวน 7 โรงเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ จ านวน 3 
โรงเรียน ดังนี้ 
            1. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 
   2. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 
            3. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่  ได้แก่ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชา
ศึกษา) 
             สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 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  
   ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่รบัผิดชอบ 

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้รับความรู้ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่าง      
รอบด้าน จ านวน 175 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 175 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมราช
พฤกษ์  โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) โดยมี นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม        
การจัดการศึกษา และ นายณฐกร  ท่อแก้ว ผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  เป็นวิทยากร  

ปัญหำ/อุปสรรค 

       เนื่องจากมีสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงท าให้ด าเนินงานจัดประชุมล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ 

   ไม่มี 

โครงกำร  พัฒนำกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดท าโครงการพัฒนากิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน ให้กับเครือข่าย 1-9 เครือข่ายละ 3 โรงเรียน รวม 27 โรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรในสถานศึกษา โดยเข้าไปมีบทบาทในการบริหารกิจกรรม เนื่องจาก
กิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปลูกฝจงจิตส านึก เจตคติ 
และค่านิยมทุก ๆ ด้าน ทางด้านสหกรณ์ให้เกิดขึ้นกับตนเองและการอยู่ร่วมกัน การพ่ึงพาอาศัยกันและกัน
อย่างมีความเอ้ืออาทรต่อกันในอนาคต กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้รู้จักการรวมกลุ่ม เพ่ือแก้ปจญหาโดยใช้กระบวนการของสหกรณ์ งบประมาณที่ขอรับการ
จัดสรร จ านวน 38,365  บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป    -   บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
                1. มีการส่งเสริม สนับสนุนสหกรณ์โรงเรียนสู่การเรียนรู้ โดยเข้าร่วมโครงการอบรมครูสหกรณ์
สร้างสรรค์ปจญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนไทย และขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและ
ศึกษานิเทศก์รวม ๔ คน เข้ารับการอบรม เพ่ือมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนการสหกรณ์ที่สอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาไทย การบูรณาการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 
                2. โรงเรียนในสงักัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสหกรณ์ใน
สถานศึกษา 

ปัญหำ/อุปสรรค 

      โรงเรียนบางโรงเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนสหกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ 

       จัดการอบรมส่งเสริมการจัดการเรียนสหกรณ์ เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียน
การสหกรณ์ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาไทย 
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นโยบำยที่  5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการเสริมสร้าง และพัฒนา        
ให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์   
ต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึนด้วยการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 
โครงกำร  โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)  

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการจัดท าโครงการโรงเรียน  
ปลอดขยะ (Zero waste school) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 175 โรงเรียน ด าเนินงาน         
ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะและมีการจัดการขยะแบบครบวงจร มีสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ดี เด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดี มีวินัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม และรายงานความก้าวหน้าตามก าหนดในปฏิทินการท างาน โดยการบูรณาการจัดการเรียน   
การสอนการจัดการขยะแบบครบวงจร ทุกโรงเรียน งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร จ านวน 103,590  บาท  
โดยไม่ใช้งบประมาณ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 และสถานศึกษาจ านวน 175 โรงเรียน
ได้ด าเนินการตามโครงการรัฐบาลในการลดปริมาณขยะ โดยคัดแยกขยะ มีการจัดการขยะแบบครบวงจร   
ลดการใช้พลาสติกโฟม และภาชนะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ปลูกฝจงจิตส านึกแก่เด็กนักเรียนให้มีวินัย         
มีจิตอาสาร่วมกับชุมชนในการจัดการขยะ และช่วยกันอนุรักษ์ดิน น้ าและอากาศ เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม 
ที่ดีในชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning เพ่ือให้นักเรียน 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับเทศบาล อบต. และส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้าง      
ความเป็นพลเมือง 

ปัญหำ/อุปสรรค 

               ไมมี่ 

ข้อเสนอแนะ 

               ไม่มี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยการจัดท าโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 
โครงกำร  ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ และภูมิทัศน์ สปจ.รำชบุรี (หลังเดิม) 
 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และภูมิทัศน์ สปจ.ราชบุรี (หลังเดิม) โดยมีการปรับพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบ สวยงาม       
อยู่เสมอ เพ่ือให้การรักษาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในส านักงานให้คงสภาพที่สวยงาม จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่บุคลากรในส านักงานทุกคนต้องมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาอาคาร 
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ อาคารสถานที่น่าอยู่ น่ าปฏิบัติงาน สามารถอ านวย
ความสะดวกได้ตามมาตรฐานส านักงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ  งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร  
จ านวน  150,000  บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป  150,000  บาท 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
              1. บริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี (สปจ.เดิม) ร่มรื่น ภูมิทัศน์
สวยงามอยู่เสมอ 
              2. สภาพอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี (สปจ.เดิม) มีความมั่นคง ปลอดภัย     
พร้อมใฃ้งาน 
 
ปัญหำ/อุปสรรค 
              ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
              1. ควรส ารวจอาคารสถานที่ท่ีสมควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
              2. จัดหาวสัดุ อุปกรณ์ เพ่ือปรับปรุง ดูแล สภาพภูมิทัศน์ให้เพียงพอ 

โครงกำร  ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 213 คน โดยมีการจัด
ประชุมประจ าทุกเดือน  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการในสังกัดได้รับความรู้จากองค์ความรู้
ใหม่ ๆ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ งบประมาณที่ขอรับการ
จัดสรร  จ านวน 124,000 บาท  งบประมาณท่ีใช้ไป  28,000  บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
              1. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน 

     2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด มีความเข้าใจ มีทักษะและกระบวนการคิดที่เป็นระบบ 
สามารถน าไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได ้
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ปัญหำ/อุปสรรค 

               ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมอบหมายให้ผู้แทนหรือบุคลากรอ่ืนมาเข้าร่วมโครงการ จึงไม่ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายที่โครงการก าหนด 
 

ข้อเสนอแนะ 

                ผู้บริหารสถานศึกษาควรเข้าประชุมด้วยตนเองทุกครั้ง 
 
โครงกำร  กำรแข่งขันกีฬำสัมพันธ์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ           

ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำระถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ             
พ.ศ. 2563   

 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 500 คน เพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  
เสริมสร้างความสามัคคีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางศึกษา และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในหน้าที่  เมื่อมีการประชุมรวมกลุ่ม    
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จ านวน 106,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป    
106,000  บาท   

ผลกำรด ำเนินงำน 
             จากการจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา       
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์       
ที่วางไว้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ทั้งต่อหน่วยงานและต่อตนเอง 
 

ปัญหำ/อุปสรรค 
          ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 
           ไม่มี 
 
โครงกำร กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ของ  
           ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1  
  

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการการประชุม          
เชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้กับคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน   35 คน จ านวน 3 ครั้ง 
ครั้งละ 1 วัน เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบมีความรู้  ความเข้าใจในการ
บริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สามารถก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพปจจจุบันปจญหาความต้องการและสนองตามกลยุทธ์ จุดเน้น  เป้าหมายให้บริการ กิจกรรม และ
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งบประมาณที่ได้รับ โดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือ การบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไป          
ในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จ านวน  88,750  บาท  
งบประมาณท่ีใช้ไป  14,365  บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี     
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ บริบทขององค์กร และนโยบายทุกระดับ เน้นการมีส่วนร่วม  โดยมี
กระบวนการจัดท าแผนเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

   1. มีการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของเขตพ้ืนที่เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการ
วางแผน 

   2. มีการวิเคราะห์นโยบายในแต่ระดับ  เพ่ือน ามาเป็นกรอบ ทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับนโยบายในแต่ละระดับ 

   3. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพ่ือน ามาวางแผนการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  

   4. มีการประชุม ชี้แจงสร้างความเข้าใจ การรับรู้ให้กับบุคลากรตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา เพ่ือท าให้แผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ  เป็นไปตามระยะเวลา และเป้าหมาย        
ที่ก าหนด  

    5. แผนงาน/ โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ มีความชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ     

   6. มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บุคลากรของส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสาธารณชนทราบ     

ปัญหำ/อุปสรรค 
              แผนปฏิบัติการประจ าปีขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม บางส่วนไม่สามารถ
จัดท าโครงการ/ กิจกรรม ให้ครอบคลุมตามภารกิจ  เนื่องจากต้องรอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณมาให้ จึงจะด าเนินการ     
ได้ท าให้ต้องปรับแผนปฏิบัติการเป็นระยะ ๆ  จึงไม่สามารถจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์ ครบถ้วน เพราะต้อง 
มีการปรับโครงการ/ กิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่ สพฐ. จัดสรรงบประมาณมาให้  

ข้อเสนอแนะ 
               ควรมีการวิเคราะห์โครงการ และจัดล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วนก่อน – หลัง 
ตลอดจนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการนั้น ๆ ไปด าเนินโครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรให้บรรลุตามเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องด าเนินการติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงาน ให้ทราบเป็นระยะ ๆ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 
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โครงกำร  ติดตำม ประเมินผล กำรขับเคลื่อนนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  
 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการจัดท าโครงการติดตาม 
ประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการมาติดตามการด าเนินงานของคณะผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ  ผลการ
ด าเนินงาน ปจญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของหน่วยงาน และสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนางาน
ทางการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จ านวน 30,000  บาท งบประมาณที่ใช้ไป  
4,020  บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
               1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบการก ากับติดตามประเมินผลและ     
การรายงานมีประสิทธิภาพ โดยมีทุกฝ่ายให้ความร่วมมือด้านการจัดท าข้อมูลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
                2. สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินการ เป็นอย่างดี 
                3. การรายงานผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
               4. สามารถน าแนวทาง ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แนะ น ามาปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานในครั้งต่อไป 
                  
ปัญหำ/อุปสรรค 

                เนื่องจากการติดตามผลการด าเนินงานรอบที่ผ่านมา มีปจญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค      
ติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ท าให้การติดตามในปีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการติดตามในรูปแบบของเอกสารผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 
ข้อเสนอแนะ 
                ไม่มี 
 
โครงกำร พัฒนำประสิทธิภำพกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์  

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการ พัฒนา
ประสิทธิภาพกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ได้ด าเนินการจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง            
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทดแทนอัตราที่ขาด รวมจ านวน 2 คน เพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระ
งานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สามารถปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จ านวน 378,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป  
378,000  บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน   
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  เขต 1 มีบุคลากรที่มี

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มาปฏิบัติงานด้านการเงินและปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
จ านวน 2 คน  

2. ท าให้งานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันตามก าหนดระยะเวลา  
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ปัญหำ/อุปสรรค 

             ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะ 

    ไม่มี 
 
โครงกำร  พัฒนำประสิทธิภำพกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1   
 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการโครงกำรพัฒนา
ประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ด าเนินการจัดจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการ  จ านวน 1 คน เพ่ือให้มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงานของกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสามารถปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร 144,900  บาท งบประมาณท่ีใช้ไป  144,900 บาท 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
                  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ      
เฉพาะต าแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาปฏิบัติงานด้านธุการและงานวิชาการ 
จ านวน 1 คน  
                   2. ท าให้ภาระงานด้านธุรการและวิชาการ  มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้งานส าเร็จได้ตาม
เป้าหมาย  
                  3.  ส่งเสริมให้ผู้จบการศึกษาได้มีงานท า 
ปัญหำ/อุปสรรค 

           ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะ 

          ไม่มี 
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โครงกำร ตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 47 โรงเรียน เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลข
ต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้านอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด ตลอดจนให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะหรือแนวทาง       
การปรับปรุง แก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานแก่หน่วยรับตรวจ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จ านวน 50,000 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป จ านวน 50,000 บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ด้ำนปริมำณ 
               1. ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชีตามระบบ GFMIS ของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ระหว่างเดือนกุมพันธ์ – มีนาคม 2563 
               2. ตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการจ่าย (งบเดือน) ปีงบประมาณ 2563 เดือนเมษายน –  
กันยายน 2562 จ านวน 823  ฎีกา และเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563 จ านวน 137 ฎีกา รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 960 ฎีกา 
               3. ตรวจสอบการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา จ านวน 47 แห่ง 
               4. ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ 
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (โครงการเรียนฟรี 15ปี ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 21 แห่ง  
               5. ตรวจสอบการด าเนินงานเงินอุดหนุนรายหัวของสถานศึกษา จ านวน 46 แห่ง 
               6. ตรวจสอบการด าเนินงานเงินปจจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสถานศึกษาจ านวน 46 แห่ง 
               7. ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนงวดประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
จ านวน  46  แห่ง 
               8. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารทรัพย์สินของสถานศึกษาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  
จ านวน 47 แห่ง 382 เรื่อง 
               9. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสถานศึกษา จ านวน  
3  แห่ง  เป็นเงิน  6,825,200  บาท 

ด้ำนคุณภำพ 
               1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินการควบคุม   
เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลังและลูกหนี้เงินยืม การควบคุมเงินทดรองราชการและรายงานการเงินได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปจจจุบัน 
               2. สถานศกึษาสามารถปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบเพ่ิมมากขึ้น 
               3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย
และแนวปฏิบัติในเรื่องที่โรงเรียนด าเนินการเพ่ิมมากขึ้น 
               4. สถานศึกษามีการควบคุมพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปจจจุบันมากข้ึน  
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ปัญหำ/อุปสรรค 

              1. การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสืบทอดต่อกันมาและคิดว่าถูกต้องและไม่มีการสอนงาน 
              2. การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
              3  ผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติ
ในเรื่องที่โรงเรียนด าเนินการ 
              4. โรงเรียนไม่ศึกษาและท าความเข้าใจหนังสือสั่งการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน 

              5. ทัศนคติของหน่วยรับตรวจต่องานตรวจสอบภายใน 

ข้อเสนอแนะ 
              1. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติในเรื่องท่ีโรงเรียนด าเนินการ 
              2. โรงเรียนควรศึกษาและท าความเข้าใจหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ กรณี
มีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
              3. มีการติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง 
              4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ รวมทั้ง
สถานศึกษาท่ีมีปจญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ควรมีการประสานงาน สพป.รบ.1 เพื่อขอทราบแนวฏิบัติงาน
ที่ถูกต้องต่อไป 
              5. ให้มีครูธุรการท าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุประจ าแต่ละโรงเรียน 
 

โครงกำร  ศึกษำสภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบ สิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนที่ช ำรุดทรุดโทรม  
             และท่ีประสบภัยพิบัติ 
 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการศึกษาสภาพ
อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรมและที่ประสบภัยพิบัติ  โดยได้ออกศึกษา
สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างอ่ืน และอาคารประสบภั ยพิบัติ ที่ช ารุดทรุดโทรม        
ของสถานศึกษาที่เสนอของบประมาณ และออกติดตามผลการด าเนินการของสถานศึกษาหลังได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแล้ว งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จ านวน 23,100 บาท งบประมาณที่ใช้ไป        
1,920 บาท 

ผลกำรด ำเนินงำน 

                ได้มีการออกตรวจสภาพจริงของอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืนของโรงเรียนที่มี     
ความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมกรณีอาคารมีสภาพช ารุดทรุดโทรม และที่ประสบภัยพิบัติ 
เพ่ือให้อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน,มีความคงทนแข็งแรง พร้อมส าหรับ ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การท ากิจกรรมอ่ืน  ๆให้มีความปลอดภัยต่อบุคลากรในโรงเรียน และทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะได้น าข้อมูลที่ออกศึกษาสภาพอาคารน าไปใช้ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปี พ..ศ. 2565 โดยจัดเรียงล าดับตามความจ าเป็นเร่งด่วน วิกฤต 
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ปัญหำ/อุปสรรค 

       โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่ทางส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งระงับการอนุมัติงบประมาณ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากห้องเรียน     
ไม่เพียงพอ การเสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่มีสภาพทรุดโทรม และมีอายุการใช้งานนาน จะไม่ได้
การพิจารณาจากกรรมการเนื่องจากไม่คุ้มค่าซ่อมแซม กรรมการจะเสนอให้ รื้อถอนและก่อสร้างอาคารใหม่         
เมื่อไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจึงมีความเดือดร้อนเพราะห้องเรียนไม่เพียงพอ และห้องเรียนไม่มีความปลอดภัย   
ซึ่งโรงเรียนต้องแก้ปจญหาในเบื้องต้นโดยให้นักเรียนไปเรียนรวมชั้น เนื่องจากอาคารที่มีอายุการใช้งานมานาน        
จะมีสภาพช ารุดทรุดโทรมที่โครงสร้างหลังคา เช่น กระเบื้องหลังคา ฝ้าเพดาน  และโครงสร้างพ้ืน เช่น เสา พ้ืนไม้ 

ข้อเสนอแนะ 
      ไม่มี 
 
โครงกำร  สรรหำพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงช่ัวครำว 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการสรรหาพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือให้ได้บุคคลที่ผ่านการสรรหา มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
ตามกรอบอัตราก าลัง และได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษาตรงสาขาวิชาเอก
ที่ สพฐ. ก าหนดงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จ านวน 66,000 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 13,190  บาท  

ผลกำรด ำเนินงำน 
               1. ผู้สมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  จ านวน 5 คน  มีผู้ เข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) จ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 80.00  
       2. ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
(สอบข้อเขียน) จ านวน 3 คน จากผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
(สอบข้อเขียน) 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.00  
       3. ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)  
จ านวน 4 คน จากผู้เข้ารับการประเมิน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
               4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม     
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรในสังกัดต่อไป 
      5. สามารถจัดจ้างผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่ก าหนด    
ไปปฏิบัติหน้าทีใ่นหน่วยงานไดท้ันตามปฏิทินที่ก าหนด อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้เป็นอย่างด ี
      6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้บุคลากรที่เก่ง ดี  มีจรรยาบรรณ และ   
มีคุณภาพ   

ปัญหำ/อุปสรรค 
  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะ 
   ไม่มี 
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โครงกำร  เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ(เขตพื้นที่สุจริต) 
 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินการโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (เขตพ้ืนที่สุจริต)  ให้กับผู้อ านวยการส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1, รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1, ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้อง จ านวน 90 คน           
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รู้เท่าทันการทุ จริตและ
ต่อต้านการทุจริต ด้วยการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  "การกระท าที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"  และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และปลูกฝจงค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รู้เท่าทันการทุจริตประพฤติมิชอบ และร่วมมือ     
กับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เพ่ือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จ านวน 
22,700 บาท  โดยไม่ใช้งบประมาณ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
    ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรม และธรรมภิบาล ในสถานศึกษา โดยการประชุมติดตามการด าเนินงาน 10 กลุ่มงาน    
ในส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม ซื่อสัตย์สุจริต 
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ 
รู้เท่าทันการทุจริตประพฤติมิชอบ และร่วมมือกับองค์กร และส่วนราชการต่างๆ สร้างองค์กร เครือข่าย  
เพ่ือต่อต้านทุจริต และบริหารตัดการหน่วยงานส่วนราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การประเมิน ITA 
ส านักงานเขตส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ล าดับที่ 182 จากจ านวน 225       
เขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.83 จัดอยู่ในระดับ B 

ปัญหำ/อุปสรรค 
 ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มี 
 
โครงกำร พัฒนำงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ 
 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดท าโครงการพัฒนางานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือติดตามและพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ให้ถูกต้อง  และ
สามารถน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จ านวน 126 ,300 บาท  
งบประมาณท่ีใช้ไป  15,570  บาท 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
    1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มีการพัฒนาระบบติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งผลให้ทุกโรงเรียนในสังกัด
สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมท าร่วมวางแผนการจัดการศึกษา 

   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มีเครือข่ายการนิเทศและทุกโรงเรียน
ในสังกัดได้รับการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศระบบบริหารและการจัดการศึกษาส่งผลให้การ
บริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปัญหำ/อุปสรรค 
             ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะ 
             ไม่มี 
 
 
โครงกำร กำรพัฒนำโรงเรียนประชำรัฐ    

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มีโรงเรียนประชารัฐ             
33 โรงเรียน แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 จ านวน 23 โรงเรียน และในปี2561 ได้รับสมัครเพ่ิมเป็นรุ่นที่ 2 จ านวน      
10 โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 33 โรงเรียน การด าเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐเป็นการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและบริษัทเอกชนองค์กรการกุศลต่างๆที่มีเป้าหมาย ที่จะผนึกก าลังสนับสนุนในการพัฒนาโรงเรียน
ประชารัฐมีให้มีความพร้อมทั้งด้านสาธารณูปโภคอาคารสถานที่ด้านพ้ืนฐานและการเสริมสร้างพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาและด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาส่งเสริมด้านการเรียนการสอน โรงเรียน   
ประชารัฐที่ไม่มี School Partner จ านวน 14 โรงเรียน และในปี  2562 ได้มีSchool Partner เพ่ิมขึ้น      
มาอีก 10 โรงเรียน งบประมาณท่ีขอรับการจัดสรร  จ านวน  46,700  บาท  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

            ในปีการศึกษา 2563 การส่งบุคลากร ครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้น าด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ICT Talent ครั้งที่  1 ได้มีครูผ่านการคัดเลือกจ านวน 2 ท่าน เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียนตนเองและ
โรงเรียนเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจ านวน 33 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนโรงเรียนในโครงการประชารัฐไดเ้ปิดบัญชีโดยใช้ชื่อบัญชีว่า กองทุน
สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ตามด้วยชื่อสถานศึกษา ตามโครงการสานอนาคตการศึกษา 
CONNEXT ED ซึ่งเป็นการผนึกก าลังของ ๑๒ องค์กรภาคเอกชนชั้นน าร่วมก่อตั้งโดยร่วมกับภาครัฐ และ
ภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ของโครงการ สู่โรงเรียนเพ่ือร่วมสนับสนุนจัดท าโครงการ
พัฒ นาโรงเรี ยน  และมี ก ารจั ดท าระบ บบริ จ าคออน ไลน์  (Crowdfunding) บน ระบบ  WWW. 
CONNEXTED.ORG โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมทุนสนับสนุนด้านการศึกษาส าหรับโรงเรียนที่ผ่านการคัด
กรองจากคณะท างานส่วนกลางขึ้นระบบ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม
สนับสนุนแผนพัฒนาโรงเรียน 
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 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านศักยภาพการท างานการสนับสนุน
งบประมาณและการลงทุนด้านการส่งเสริมการงานอาชีพ ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ชุมชน  ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและให้       
ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐ และเนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ     
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(covid-19) ท าให้นักเรียนได้รับโอกาสการพัฒนาการศึกษา การจัดการเรียนการ
สอนทางไกล จึงได้รับการจัดการศึกษาในการแก้ปจญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(covid-19) ไดเ้ป็นอย่างดี 

ปัญหำ/อุปสรรค 
 1. ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้นและต่อเนื่อง 
 2. บริษัทเอกชน ยังไม่เข้ามาเป็น School Partner ของโรงเรียนจ านวน 8 โรงเรียน 
 3. ติดขัดเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐโดยการอบรมและประชุมร่วมกันทุกปีเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปจญหา การเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา 

 
โครงกำร โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ) 
 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้กับ 1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีแนวทางและ
รูปแบบในการพัฒนาโรงเรียน จ านวน 50 โรงเรียน และผู้อ านวยการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล และศึกษานิเทศก์ จ านวน 70 คน ได้ร่วมประชุม/สัมมนา จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือสร้าง
ความตระหนัก และก าหนดรูปแบบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ลดความเหลื่อมล้ า
ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร จ านวน 245,000 บาท งบประมาณ     
ที่ใช้ไป จ านวน 245,000  บาท  

ผลกำรด ำเนินงำน 

           ไดม้ีการด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการ ดังนี้ 
      กิจกรรมที่ 1 การด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา(๑โรงเรียน๑นวัตกรรม) 
จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (โรงเรียนละ 2,000 บาท)เพ่ือด าเนินการสร้างนวัตกรรมการเรียนสอน 
      กิจกรรมที่ 2 การด าเนินงานนิเทศ ก ากับ และติดตามการศึกษา ติดตามการด าเนินการ และ
เป็นที่ปรึกษาในการให้ข้อมูล ดังนี้ 
            2.1 จ านวนโรงเรียนที่มีความพร้อมส าหรับปีการศึกษานี้คิดเป็นร้อยละของ
โรงเรียนทั้งหมดและแยกขนาดของโรงเรียน 
            2.2 ความพร้อมในด้านต่างๆเช่นอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
            2.3 การติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
            2.4 การติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลด้านการส่งเสริมการศึกษา 
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            2.5 การติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลด้านการสร้างเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม 
       กิจกรรมที่ 3 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม 
            3.1 ด้านกลไกการท างาน 
            3.2 ด้านการเรียนการสอน 
            3.3 ด้านสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน 
            3.4 ด้านการเชื่อมโยงกับบ้านและชุมชน 
       กิจกรรมที่ 5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ITA Online โรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล จ านวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (โรงเรียนละ 2,000 บาท) โอนจัดสรรงบประมาณให้
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเพ่ือเตรียมรับการประเมิน ITA Online     
ปัญหำ/อุปสรรค 

 - การสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย หรือการส่งข้อมูลการด าเนินการ
ยังไม่มีความละเอียดหรือขั้นตอนที่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
 - ควรมีการจัดอบรมในงานแต่ละงานก่อนจะมอบหมายงานเพ่ือให้งานออกมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
โครงกำร  เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ (โรงเรียนสุจริต) 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 
175 โรงเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1,815 คน นักเรียนจ านวน 35,751 คน 
เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีความรู้คู่กับคุณธรรม มีทักษะที่จ าเป็นในชีวิต        
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะด ารงตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศได้ งบประมาณที่ขอรับการจัดสรร 
จ านวน 406,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป จ านวน 300,000  บาท  

ผลการด าเนินงาน  

         1. กิจกรรมการขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่เข้าร่วมจ านวน 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

2. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่    
เข้าร่วมจ านวน 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

3. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่เข้าร่วมจ านวน 59 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.71 
4. กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่เข้าร่วม 59 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 

33.71 
5. กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) โรงเรียนในสังกัด

เขตพ้ืนที่เข้าร่วม จ านวน 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
6. กิจกรรมการด าเนินการเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน  ไม่ได้

ด าเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากเครื่องมือของ สพฐ. ยังไม่เสร็จสิ้น 
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 7. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่เข้าร่วม จ านวน 
175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

8. กิจกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่เข้าร่วมจ านวน 175 โรงเรียน    
คิดเป็นร้อยละ 100  

9. กิจกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่เข้าร่วมจ านวน 50 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.57 

10. กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเข้าร่วมจ านวน 175 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100  

11. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ 5 ประการ (ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต 
อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ) ในระดับร้อยละ 90 

12. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส              
ในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในระดับดี (A) ขึ้นไป 

ปัญหา/อุปสรรค   

 กิจกรรมบางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานรับต าแหน่งใหม่ ยังไม่เข้าใจในการ
จัดการระบบงาน  
 
ข้อเสนอแนะ      

 ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ต้องจัดวางระบบและการด าเนินงานไว้ล่วงหน้า พร้อมด าเนินงานเป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันกับระยะเวลาของปีงบประมาณ 
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กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย และตวัชี้วัดของ สพฐ.  

            ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ ใช้  
แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ตลอดจนใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งมีกรอบการด าเนินงานตามนโยบาย จ านวน 6 นโยบาย โดยมีผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัด  ดังนี้ 

นโยบำยที่ 1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 
         
           ตัวชี้วัดที่  1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ      
ยึดม่ันกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

            ตัวชี้วัดที่  2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง     
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม     
อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย และรักษำศีลธรรม             

                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 มี ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ ของผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 - 3 ที่จบการศึกษา     
ปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับชั้นดังนี้  

 

ระดับ 
ช้ัน 

จ านวน
ผู้เรยีน
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนผู้เรียน
ที่จบการศึกษา 

(คน) 

ผู้เรยีนที่จบการศึกษามีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จ าแนกตาม

ผลประเมิน (คน) 

ผู้เรยีนที่จบการศึกษามีผล
ประเมินคุณลักษณะฯ ระดับดี

ขึ้นไป 
ผ่าน ดี ดีเยี่ยม จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ป.1 4079 4036 208 969 2866 3835 94.02 

ป.2 4092 4074 166 1033 2867 3900 95.31 

ป.3 3762 3743 81 1070 2591 3661 97.32 

ป.4 4025 4006 55 1181 2767 3948 98.09 

ป.5 3828 3837 67 1146 2623 3769 98.46 

ป.6 3986 3968 132 966 2869 3835 96.21 

ม.1 1166 1108 49 443 616 1059 90.82 

ม.2 1064 1031 40 394 596 990 93.05 

ม.3 976 964 31 289 644 933 95.59 

รวม 26978 26767 829 7491 18439 25930 96.12 
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             ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัย
คุกคำมทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิต
และทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนทั้งหมด จ านวน 33,994 คน  
ได้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคาม เกี่ยวกับ 1. ภัยยาเสพติด 2. ภัยความรุนแรง 3. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 4. การค้ามนุษย์     
5. อาชญากรรมไซเบอร์ 6. ภัยพิบัติต่าง ๆ 7. อุบัติเหตุ 8. โควิด-19  9. ฝุ่น PM 2.5 (อย่างน้อย 1 ประเภท)   
จ านวน  21,344  คน คิดเป็นร้อยละ  62.88  

             ตัวช้ีวัดที่  6 จ ำนวนสถำนศึกษำที่ น้ อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทร มหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และ       
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

             ตัวช้ีวัดที่  7 จ ำนวนสถำนศึกษำที่จัดบรรยำกำศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดม่ันกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ     
มีคุณธรรม จริยธรรม 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 
จ านวน 175 แห่ง น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  “อยู่อย่างพอเพียง” จ านวน         
175 แห่ง คิดเป็นร้อยละ100 ได้รับการประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         
ด้านการศึกษา จ านวน  2 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  1.16        
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นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

           ตัวชี้วัดที่  8 จ ำนวนผู้เรียนมีควำมเป็นเลิศทำงด้ำนวิชำกำร มีทักษะควำมรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้
ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพทุกคนแสดงความสามารถตามความถนัดของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยการ
สนับสนุนให้เข้ารับการแข่งขัน  การทดสอบ การประกวด  เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
ในด้านต่างๆ  จ าแนกตามประเภทของความสามารถพิเศษ ดังนี้ 

ประเภท 
จ านวนเด็กท่ีมีความสามารถ

พิเศษท้ังหมด 
(คน) 

เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม  
สนับสนุนใหไ้ด้รบัการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

ได้รับการส่งเสรมิ สนับสนุนฯ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านผู้น า 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 

รวม 1331 1321 99.25 
  

          ตัวชี้วัดที่  9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำผ่ำนกำรประเมินสมรรถนะที่จ ำเป็นด้ำนกำรรู้เรื่องกำร
อ่ำน (Reading Literacy) ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical Literacy) และด้ำนกำรรู้ เรื่อง
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการด าเนินงานจากการปฏิบัติ
กิจกรรมดังนี้ 

       1. ครูผู้สอนเห็นความส าคัญและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่าน 
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้การท าแบบทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

       2. ผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีความรู้ด้านการอ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์             
ด้านวิทยาศาสตร์  ความสามารถในการคิดและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เพ่ิมขึ้นและ                  
มีความสามารถในการท าแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์   
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นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

          ตัวช้ีวัดที่  11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตร มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C) 
          ตัวช้ีวัดที่  15 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่ำงมีควำมสุข มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผล        
การประเมนิการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ดังนี้ 
 

ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ที่จบแต่ละชั้น 

ทั้งหมด 
 (คน) 

จ านวนนักเรียนท่ีมผีลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน จ าแนกตามระดับ

คุณภาพ (คน) 

ผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์    
และเขียนระดับดีขึ้นไป 

ผ่าน ดี ดีเยี่ยม จ านวน(คน) ร้อยละ 
ป.1 4,023 581 1,441 1,930 3,371 83.79 

ป.2 4,109 493 1,339 2,231 3,570 86.88 

ป.3 3,766 442 1,304 1,974 3,278 87.04 

ป.4 4,022 355 1,622 2,016 3,638 90.45 

ป.5 3,838 375 1,389 2,041 3,430 89.37 

ป.6 4,012 364 1,447 2,178 3,625 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 

 
 
          ตัวช้ีวัดที่  12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ท่ีมีคะแนนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถ
พื้นฐำนระดับชำติ (NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ความสามารถ
ทั้งด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าปี  2561 เท่ากับ -5.13 และ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 เท่ากับ   
-2.99 และความสามารถด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า ปีการศึกษา 2561 
เท่ากับ -7.27 
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          ตัวชี้วัดที่  13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
(O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 ในแต่ละวิชำเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ผลส าเร็จของการด าเนินงานจากการทดสอบ            
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2561 
จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย +1.87  และกลุ่มสารระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ +2.76          
 

          ตัวชี้ วัดที่  14 ร้อยละผู้เรียนที่จบกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3                
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำตำมควำมถนัด และควำม
ต้องกำรของตนเอง มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ วำงแผนชีวิตและวำงแผน
ทำงกำรเงินที่เหมำะสมและน ำไปปฏิบัติได้ 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 จ านวน  3,949  คน (ณ 15 พ.ค.63) ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยง  
สู่อาชีพ (อย่างน้อย 1 ประเภท) จ านวน 3,748  คน คิดเป็นร้อยละ  94.91  และมีนักเรียนจบการศึกษา   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  922  คน (ณ 15 พ.ค.63) ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ (อย่างน้อย 1 ประเภท) จ านวน  922  คน คิดเป็นร้อยละ 100           
 
          ตัวชี้ วัดที่  16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุขภำวะที่ดี 
สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนำผู้เรียน      
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมที่ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3)  
ปีการศึกษา 2562 (31 มีนาคม 2563)  ทั้งหมด จ านวน  3,415  คน  จ าแนกเป็น 
                      1) ผู้เรียนปกติ        จ านวน      3,414      คน   
                      2) ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง      จ านวน            1      คน   
            ผู้ เรียนปกติ มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ             
ด้านสติปจญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จ านวน  3,391 คน คิดเป็น    
ร้อยละ  99.33   
           ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด จ านวน.  26,912  .คน (ข้อมูล ณ วันที่  10 มิ.ย. 
2563) ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีผลการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน จ าแนกรายด้าน ดังนี้ 
                  1) ด้านน้ าหนัก              จ านวน   26,322  คน คิดเป็นร้อยละ97.81 
                    2) ด้านส่วนสูง                 จ านวน   25,610   คน คิดเป็นร้อยละ95.16 
                    3) ด้านสมรรถภาพทางกาย     จ านวน   25,040   คน คิดเป็นร้อยละ93.04 
                    4) ด้านสุขภาพจิต                 จ านวน   26,898   คน คิดเป็นร้อยละ99.95 
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          ตัวชี้ วัดที่   17 ครู มีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค ำปรึกษำ
ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้ 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครูผู้สอนในสังกัด ทั้งหมด จ านวน
1,623  คน  ครูผู้สอนที่ ได้รับการพัฒนาหรือพัฒนาตนเองในการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน”          
เป็น “Coach” จ านวน  1,623  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                ครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ในการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” จ านวน  1,623  คน คิดเป็นร้อยละ  100 
 
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน 
และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

          ตัวชี้ วัดที่  22 สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้ มีมำตรฐำนอย่ำงเหมำะสมตำมบริบท            
ด้ำนประเภท ขนำด และพื้นที่ 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี  เขต 1 มีสถานศึกษามีคุณภาพ            
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
                1. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จ านวน 172 โรง ได้รับการติดตาม
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2562 จ านวน 172 โรง (โรงเรียนที่มีเด็กปฐมวัย)  
คิดเป็นร้อยละ 100 
                2. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ที่ส่งรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ในเวลาที่ก าหนด จ านวน 172 โรง คิดเป็น        
ร้อยละ 100 
                3. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป 
จ านวน 172 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 และสามารถจ าแนกผลการประเมิน  ในภาพรวมได้ดังนี้ 
 
                     - ระดับยอดเยี่ยม       จ านวน  26  โรง  คิดเป็นร้อยละ 15.11 
                     - ระดับดีเลิศ            จ านวน  98  โรง  คิดเป็นร้อยละ 56.98 
                     - ระดับดี                จ านวน  48  โรง  คิดเป็นร้อยละ 27.91 
                                  

          ตัวชี้ วัดที่   23 สถำนศึกษำน ำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำร         
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 
จ านวน 175 โรง โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จ านวน 103 โรง ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV จ านวน    
103 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จ านวน       
103 โรง คิดเป็นร้อยละ 100  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV         
อยู่ในระดับดีข้ึนไป จ านวน  96  โรง คิดเป็นร้อยละ 93.20 
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         ตัวชี้วัดที่  24 สถำนศึกษำมีระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและกำรแนะแนวที่มี
ประสิทธิภำพ 
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนทั้งหมด จ านวน  
175 แห่ง มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ จ านวน  175  แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 มีการ
บริการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ (ด าเนินงานตามกระบวนการแนะแนวครบทั้ง 5 บริการ) จ านวน 175 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

         ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  
         ตัวชี้วัดที่  27 สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณ
ขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
         ตัวชี้วัดที่  28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  
         ตัวชี้วัดที่  29 นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่าง
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ) 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 
175 แห่ง มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  จ านวน 175 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100  ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีผล  
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน จ าแนกรายด้าน ดังนี้ 

   ด้าน      จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 

              1) ด้านน้ าหนัก  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 
 
      ตัวช้ีวัดที่  34 สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 
จ านวน172 แห่ง (ไม่นับโรงเรียนที่ไปเรียนรวม 3 แห่ง) สามารถขับเคลื่อนตามแนวทางการกระจายอ านาจฯ
ครบทั้ง  4 ด้าน จ านวน  172  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  100 สามารถจ าแนกเป็นรายด้านได้ ดังนี้ 
 

การกระจาย
อ านาจฯ 

สถานศึกษา
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

สถานศึกษาท่ีสามารถ
ขับเคลื่อนตามแนวทาง 
การกระจายอ านาจฯ 

โปรดระบุขอบข่ายและภารกิจงาน  
ที่สามารถขับเคลื่อนได้ ตามแนวทางการกระจายอ านาจ       

ที่ก าหนดในกฎกระทรวงฯ จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ด้านวิชาการ 172 172 100.00 แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารเครือข่ายโรงเรียนฯ 

ด้าน
งบประมาณ 

172 100.00 จัดท าแผนงานโครงการ มีคู่มือระเบียบวิธีการปฏิบตัิงาน 

ด้านการ
บริหารงาน
บุคคล 

172 100.00 พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านการ
บริหารทั่วไป 

172 100.00 การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ การด าเนินงานพัฒนาระบบธุรการ 

 
       ตัวชี้วัดที่  36 สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำง น ำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการจัดการศึกษา ครบทั้ง 4 ด้าน จ านวน     
175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 และมีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 
ประหยัดค่าใช้จ่าย และอัพเดตให้เป็นปจจจุบัน ทันสมัย ดังนี้ 

1. ด้ำนวิชำกำร 
          สถานศึกษาในสังกัดสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และมีสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรม    
ทางการศึกษาท่ีสามารถน ามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนได้ เช่น 

          - ระบบบริหารสถานศึกษา (School Management Information System) การน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านผลการเรียนของนักเรียน 
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2. ด้ำนงบประมำณ 
          สถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานด้านงบประมาณ และงานพัสดุ ได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพ่ือใช้ในการวางแผน
งบประมาณต่อไป เช่น 

             - ระบบจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ การน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานการเงินและพัสดุ 

3. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
           สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานของบุคลากรในสังกัด เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และ

วางแผนด้านอัตราก าลัง เฃ่น 
                - ระบบ Person School Checking  การน าไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
             สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงานด้านบริหารทั่วไปผ่านระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ได้เป็นอย่างดี เป็นปจจจุบัน และสามารถเข้าร่วมการประชุมทางไกลกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้เป็นอย่างดี เช่น 
               - ระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++)  การน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
ติดต่อสื่อสาร รับ-ส่งหนังสือราชการ  

 
       ตัวชี้วัดที่  41 สถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนส่วนกลำงมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภำรกิจด้ำนบริหำรจัดกำรศึกษำ 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 สถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 
จ านวน 175 แห่ง สถานศึกษาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหาร 
จัดการศึกษาครบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหาร
ทั่วไป จ านวน  175  แห่ง คิดเป็นร้อยละ  100 
 
        ตัวชี้วัดที่  42  สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบข้อมูลสำรสนเทศที่สำมำรถใช้ในกำรวำงแผนกำรจัด
กำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 
175 แห่ง  ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. (Digital Platform) เช่น DMC, SGS, School MIS, EMIS, 
CCT  เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ด้าน จ านวน 175 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
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ส่วนที่  4 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
      จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
      จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดท าโครงการเพ่ือสนองยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1. นโยบายที่  1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ โครงการ
ทั้งสิ้น 6 โครงการ ด าเนินการได้ จ านวน  5  โครงการ คิดเป็นร้อยละ   83.33 

2. นโยบายที่  2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ       
มีโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ  ด าเนินการได้  1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  20 

3. นโยบายที่  3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์            
มีโครงการทั้งสิ้น 18  โครงการ ด าเนินการได้  9  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  50 

4. นโยบายที่  4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
และ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา มีโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ ด าเนินการได้        
5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 83.33 

5. นโยบายที่   5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อม             
มีโครงการทั้งสิ้น  1  โครงการ  ด าเนินการได้   1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100 

6. นโยบายที่  6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา มีโครงการทั้งสิ้น 
24 โครงการ  ด าเนินการได้  15  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  62.50 

         รวมโครงการทั้งสิ้น  60  โครงการ  ด าเนินการได้ จ านวน  36  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรวม            
มีการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ มีการด าเนินงานที่เป็นโครงการ
เร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 36 โครงการ และเป็นโครงการจากงบประมาณบริหารส านักงาน 
จ านวน 25 โครงการ รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ  เมื่อพิจารณาจากผลการรายงานโครงการ พบว่า ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการด าเนินการโครงการได้ จ านวน 35 โครงการ           
ซึ่งไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้ครบทุกตัวชี้วัดที่ก าหนด เนื่องจากเกิดปจญหาโรคระบาดจากเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ซึ่งไม่สามารถจัดอบรมให้กับครูและนักเรียนได้ และงบประมาณได้ถูกตัด
ไปช่วยผู้ประสบปจญหาดังกล่าว 

 

 



 
 

         รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563  สพป.ราชบุรี  เขต 1              89 

                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการสนับสนุนด้านการจัด
การศึกษา โดยภาพรวมของส านักงาน มีปจจจัยอันหลากหลายที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ประกอบกับนโยบายสู่ความส าเร็จของฝ่ายบริหาร รวมถึงการก ากับติดตามการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
และปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายอยู่เป็นระยะ ท าให้ผลการด าเนินงานและ   
ผลการประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นที่พึงพอใจ          

ปัญหำ/อุปสรรคดำ้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
           ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจำกกำรกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2562    

    ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ ากว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ      
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ
ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี คะแนน
เฉลี่ยต่ า กว่าในปีการศึกษา 2561 และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า           
ปีการศึกษา 2561 มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

            ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจำกกำรกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2562    

               ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ ากว่าระดับประเทศทุกราย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับเขตพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับประเทศ    
มากที่สุด คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ               

           ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษำ     
ปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
              ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  3 ปีการศึกษา 2562 มีการประเมิน  2  ด้าน ได้แก่  ความสามารถด้านภาษาไทย ความสามารถ           
ด้านคณิตศาสตร์ คะแนนผลการประเมินเมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับ     
เขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ ากว่าระดับประเทศ ทั้ง  2 ด้าน  
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ข้อเสนอแนะ 

               จากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ควรให้การสนับสนุนสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพนักเรียน ดังนี้ 

               1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา ทักษะด้านภาษา และการคิดวิเคราะห์ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการศึกษา
ระดับประถมศึกษาด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น ควรเน้นด้านภาษาอังกฤษ 
และคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนเพ่ิมมากข้ึน 
               2. สถานศึกษาควรให้ความส าคัญกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน      
ด้วยกระบวยการและวิธีการที่หลากหลาย 
               3. สถานศึกษาควรเน้นพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นข้อมูล เน้นย้ าการใช้สื่อ
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อผู้เรียน และครอบครัว 
               4. ส านักงานเขตพ้ืนที่ควรติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพ่ือเป็นไป      
ตามกรอบภารกิจ มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และค านึงถึงประโยชน์ผู้เรียน   
เป็นหลัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

        
     คณะผู้จัดท ำ 

 
 

                  ทีป่รึกษำ 

      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศกึษำรำชบุรี เขต 1 
      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศึกษำรำชบุร ีเขต 1 ทุกคน 
                        ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หนว่ย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำรำชบุรี เขต 1 
 
                   สนับสนุนขอ้มูล 

      บุคลำกรทกุกลุ่ม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต 1 
 
                   รวบรวมข้อมูล / พิมพ์เอกสำร 
 
                         นำงก ำเนิด      จันทรำศร ี         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
                         นำงพศิมัย       พงษ์พำ         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
                         นำยถิระวฒัน์   บุญประสพ          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
                         นำงสำวชยำภร  สำรรีัตน์            นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
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