แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

เอกสารลาดับที่ ๑๕/๒๕๖๒
กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

แผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

คานา
สานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็น กรอบและทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อ
ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามภารกิ จ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
ให้ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนพัฒนาจังหวัด
ราชบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนทิศทาง
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อนานโยบายและจุดเน้น
ในระดับต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ โดยได้ดาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ที่ผ่านมา เพื่อนาผลการดาเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาวิธีการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสม
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1
ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารโดยการบู ร ณาการแผนงาน/ ผลผลิ ต / โครงการ/ กิ จ กรรมของ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ ค รอบคลุ ม นโยบายในระดั บ ต่ า ง ๆ โดยมุ่ ง เน้ น
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ยุคการเปลี่ยนการจัดการศึกษาของประเทศที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ
สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดี มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ทั ศนคติที่ ดี ต่อ บ้ า นเมื อง มีห ลั กคิ ด ที่ถู ก ต้ อง และมีทั ก ษะที่ จาเป็ น
ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ”

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีนาคม 2563

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

ก

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญโครงการ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนา
สภาพทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศาสตร์พระราชา
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชการที่ 10
แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทิศทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนภูมิทิศทางการดาเนินงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน้างบโครงการและงบประมาณบริหารสานักงานเขตพื้นที่ศึกษา
รายละเอียดโครงการและงบประมาณบริหารสานักงานเขตพื้นที่ศึกษา
หน้างบโครงการและงบประมาณตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดโครงการและงบประมาณตามนโยบาย สพฐ.
นโยบายที่ 1
นโยบายที่ 2
นโยบายที่ 3
นโยบายที่ 4
นโยบายที่ 5
นโยบายที่ 6
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

ข

ก
ข
ง
ฉ
ซ
1
1
2
8
11
29
39
39
44
45
48
49
52
54
59
70
71
72
74
75
77
159
161
185
198
256
271
275

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ส่วนที่ 4 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่การปฏิบัติ
กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ
ปฏิทินการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
คณะผู้จัดทา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

306
308
309
311

ค

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 จานวนนักเรียน จาแนกตามระดับและเพศ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 2 จานวนนักเรียน สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จาแนกรายอาเภอ และระดับชั้น ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 3 จานวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2562 จาแนกรายอาเภอสังกัด สพฐ.
ตารางที่ 4 จานวนนักเรียนต่อครู จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 5 จานวนนักเรียนต่อห้อง จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา 2 62
ตารางที่ 6 จานวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562
ตารางที่ 7 จานวนโรงเรียนขนาดเล็ก จาแนกเป็นรายอาเภอ ประจาปี 2562
ตารางที่ 8 จานวนสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จาแนกตามขนาด 7 ขนาด
ตารางที่ 9 จานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จาแนกตามเครือข่าย
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
ตารางที่ 12 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตารางที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
มากไปหาคะแนนน้อย ระดับเครือข่าย
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
ตารางที่ 18 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 - 2561 ระดับเขตพื้นที่
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11
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13
13
13
14
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ง

สารบัญตาราง (ต่อ)
หน้า
ตารางที่ 19 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตารางที่ 20 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

27
28

จ

สารบัญโครงการ
หน้า
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1. โครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงษ์ไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 6
2. โครงการพัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. โครงการปฏิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุข
4. โครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5. โครงการราชบุรีวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน
6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2563
8. โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9. โครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการสื่อสารพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
10. โครงการประเมินพัฒนาการรับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2562
11. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563
13. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
16. โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2563
17. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS)
18. โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2021
19. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กรอบหลักสูตรท้องถิ่นและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
20. โครงการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
21. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ (O-NET)
22. โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างทักษะงานอาชีพและการมีงานทา
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บทสรุปผู้บริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ ส อดคล้อ งกับ ภารกิจ บริบ ทขององค์ก ร และนโยบายทุกระดั บ เน้น การ
มีส่วนร่วม โดยมีกระบวนการ ขั้นตอน ในการดาเนินงาน ดังนี้
1. มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
ความต้ อ งการจ าเป็ น ของนโยบายในแต่ ล ะระดั บ ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ภาค และ
ยุทธศาสตร์ จั งหวัด เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ถูก ต้องเป็นไปตามความต้องการจาเป็นของหน่วยงาน และความ
ต้องการจ าเป็ น ในการพัฒ นาการศึกษาในทุกระดับ เพื่อนามาเป็นข้อมูล ในการวางแผนของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พั นธกิจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้ อย
โอกาส อุปสรรคต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้สามารถวางแผน
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้การดาเนินงานของสานักงาน มีทิศทางที่ถูกต้อง สามารถนาจุดแข็ง
ของสานักงาน และโอกาสทางสภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อน
ซึ่งเป็ นคุณลักษณะภายในที่อาจจะทาลายผลการดาเนินงานและอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมซึ่งจะเป็น
สถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร จะได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที ผลจากการวิเคราะห์
SWOT นี้ จะใช้เป็น แนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์ เพื่อให้ องค์กรเกิดการพัฒนา
ไปในทางที่เหมาะสม
3. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยถ่ายทอดจากแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565) และสภาพปัญหา และความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานระดับสูง กาหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการกาหนดตัวชี้วัด
ผลงาน และเป้าหมาย ระบุความต้องการทรัพยากรที่มีผลต่อความสาเร็จของเป้าหมาย/ วัตถุประสงค์ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกาหนดทิศทางการบริหารงานให้ประสบความสาเร็จ มีทิศทางในการ
บริหารแผน โดยใช้วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ เป็นตัวกาหนดเพื่อมุ่งไปสู่ความสาเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนใช้แผนปฏิบัติการประจาปีเป็นเครื่องมือสาหรับควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ
ผลการดาเนินงานเพื่อจะได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการต่อไป
จากการดาเนินงานตามกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมดังกล่าว ทาให้เกิดผลดังนี้
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการบริหารจัดการการศึกษาครอบคลุมภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ภาค และยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี
2. แผนปฏิบ ัติก ารประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นแผนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้บุคลากรและสถานศึกษา
เสนอโครงการตามความต้องการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน และนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกิดผลแก่ผู้เรียน
อย่างแท้จริง
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3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีทิศทางการดาเนินงานที่ชัดเจน
4. แผนงาน/ โครงการมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา
5. มีการกาหนดและมอบหมายภารกิจความรับผิดชอบในโครงสร้างการบริห ารแผนงาน/
โครงการ ชัดเจน
6. แผนงาน/ โครงการมีระบบการกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน เป็นระยะๆ ต่อเนื่อง
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
8. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ได้รับการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ และมีความผูกพัน ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติ
ปัญหา อุปสรรคในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
การดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่ผ่าน มีการปรับแผนงาน/ โครงการหลายครั้ง
เนื่องจากมีการปรับแผนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อจากัดด้านงบประมาณ
และระยะเวลาในการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการแจ้งกรอบวงเงินงบประมาณที่จะจัดสรรในแต่ละยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
เพื่อให้สามารถกาหนดแผนงานโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการวางแผนการใช้เงินงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ จัดทาแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการในการบริหารและ
การจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีการนาแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลา
ที่กาหนด โดยได้ดาเนินการดังนี้
1. ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อ วางแผนการดาเนินงานโดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหา การดาเนินงานพัฒนา เพื่อให้เห็นความสาคัญ และมีความตระหนักในการดาเนินงาน
2. กาหนดและมอบหมายผู้รับผิดชอบการดาเนินงาน โดยมีคาสั่งมอบหมายงานชัดเจน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการและวางแผนการใช้งบประมาณ
4. คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ จัดทาแผนปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
และการวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และบริบทของ
สานักงาน ตลอดจนสอดคล้องกับ ภารกิจ ปัญหา ความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษาพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
5. คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ และพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ส อดคล้อ งกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐบาล
มีการวางแผนการใช้เงิน งบประมาณอย่างเป็นระบบ จัดทาแผนปฏิบัติการที่ส อดคล้องกับ
ภารกิจ นโยบาย ปัญหา ความต้องการในการบริห ารและการจัดการศึกษา พัฒ นาคุณภาพการศึกษา
และมีการนาแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่กาหนด ทาให้เกิดผลสาเร็จดังนี้

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

ฌ

1. แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย ปัญหาความต้องการ ในการบริหารและ
การจัด การศึก ษา และการพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษา และสามารถน าแผนปฏิบ ัต ิก ารไปใช้ต าม
วัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่กาหนด มีแผนการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน
2. ผลด าเนิน การเบิก จ่า ยงบประมาณเป็น ไปตามแผนปฏิบ ัต ิก ารประจาปีง บประมาณ
พ.ศ. 2562
3. การเบิกจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบได้
4. การดาเนิน การจัด ซื้อ จัด จ้า ง ควบคุม จาหน่า ยพัส ดุ ถูก ต้อ งตามพระราชบัญ ญัติก าร
จัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, กฎกระทรวง, คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP
5. การจัด ท ารายงานการเงิน /รายงานผลการปฏิบัติง านฯ ในระบบ KRS ได้ถูก ต้อ ง
ทันตามกาหนด
6. การจัดซื้อ จัดจ้างฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย แก้ปัญหา
และการพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ
PDCA มาปรับใช้ร่วมกับกระบวนการ PMQA ให้สอดคล้องกับบริบทดังนี้ ดังนี้
1. ประกาศนโยบาย เป็นการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรู้ ความเข้าใจ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย ของนโยบาย ตลอดจนแนวทางการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โ ดยวิ ธี ก าร
ที่หลากหลาย ได้แก่
1) การประชุมรองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อานวยการกลุ่ม ทุกสัปดาห์
2) การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษา ทุก 2 เดือน
3) การประชุมครูในโครงการต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายสาคัญ
4) สื่อสารผ่าน Social Network เช่น Line, Facebook, Google Form
2. กระจายอานาจและความรับผิดชอบ ตามขอบข่ายอานาจ และบทบาทหน้าที่
1) มอบอานาจการตัดสินใจให้กับรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่รับผิดชอบแต่ละกล
ยุทธ์ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2) มอบหมายให้ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 เครือข่าย เครือข่ายพัฒนา
ประสิทธิภาพตามกลุ่มสาระ ประธานชมรมผู้บริหารการศึกษา กาหนดแนวทางการปฏิบัติและจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับบริบท
3. มอบความช่วยเหลือ สนับสนุน และบริการ
1) ด้านการพัฒนากระบวนการและเครื่องมือ มีการฝึกอบรมและการเรียนรู้ มีการจัดอบรมให้
ความรู้ เพื่อใช้ในการขับ เคลื่ อนนโยบาย เช่น การอบรมครู กลุ่ มสาระต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่ อนนโยบาย
คุณภาพการศึกษา การสร้างเครื่องมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ให้คาปรึกษาทั้งทางการบริหาร และวิชาการ
โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ และทีมศึกษานิเทศก์ สนับสนุน
วิทยากร โดยการประสานงานหาผู้เชี่ยวชาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษานิเทศก์ ฯลฯ
2) ด้านงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้แต่ละเครือข่ายเพื่อดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ตามสภาพความต้องการจาเป็น (Need Assessment)
4. สอบทานเป็นระยะ โดยมอบหมายให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ ผู้อานวยการ
กลุ่ ม /หน่ ว ย และศึ ก ษานิ เ ทศก์ ด าเนิ น การก ากั บ ติ ด ตาม นิ เ ทศและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของ
สถานศึกษา การดาเนินงานในแต่ละกลยุทธ์ และโครงการที่รับผิดชอบ
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5. แก้ไ ขปรั บปรุ ง น าผลการดาเนินงานมาวิเ คราะห์ เ พื่อปรับปรุงแก้ไข และพัฒ นาวิธีการ
ขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องเหมาะสม
1) กรณีที่ปฏิบัติงานตามโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
จะนาผลมาวิเคราะห์ และพิจารณาว่าควรจะดาเนินการปรับปรุงอย่างไร
2) กรณีที่ปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จะมี
การนาแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวมาจัดทาเป็นคู่มือ และนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมาย
ให้สูงขึ้นในการวางแผน (Plan) ครั้งต่อไป เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการขับเคลื่อนนโยบาย
แก้ปัญหา และการพัฒนาตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ
ท าให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 สามารถใช้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารได้ ต าม
วัตถุประสงค์ และตามระยะเวลาที่กาหนด โดยทาให้เกิดผลต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจาปี 2562 อยู่ใน
ระดับ สูงมาก ร้อยละ 91.22 เป็นลาดับที่ 32 ของประเทศ
2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มีระดับคุณภาพ
สูงกว่าเป้าหมายทั้ง 3 องค์ประกอบ มีค่าคะแนนร้อยละ 4.71359
3. ผลการประเมิ น มาตรฐานส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก แยกเป็ น
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพ ดีมาก มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของ
การบริหารและการจัดการศึกษา ระดับคุณภาพ ดีมาก
4. ได้รั บ การจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒ นาระบบราชการของส านักงานเขตพื้นที่
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจากผลการด าเนิน งานที่ ส านัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานหน่วยงานย้อนหลัง 2 ปี (พ.ศ. 2561–2562) โดยพิจารณาจาก
ผลการดาเนินการที่สานักงานเขตพื้นที่ขับเคลื่อน ดังนี้
4.1 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ
ประจาปีงบประมาณ (กพร.สพฐ.) สัดส่วนการพิจารณา 70%
4.2 ผลการประเมิน การบริห ารและจัดทาการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สตผ.) สัดส่วนการพิจารณา 15%
4.3 ผลการประเมินติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตั ว ชี้ วั ด แผนปฏิ บั ติ ร าชการของ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สตผ.) สั ด ส่ ว น
การพิจารณา 15%
จากการกาหนดสัดส่วนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ระบบราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีผ ลคะแนนเฉลี่ ย สู งสุ ด อยู่ ในกลุ่ ม อัน ดับ 4 จ านวน 11 เขต ได้รั บ เงิ นรางวัล เป็น เงิน 20,000 บาท
หากจัดลาดับผลการประเมินดังกล่าวจะอยู่ในลาดับที่ 17 จาก 182 เขต

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

ฎ

การปรั บ และพั ฒ นาแผนปฏิ บั ติก ารให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายส่ ว นกลางส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 มีการปรับและพัฒ นาแผนปฏิบัติก ารให้ ส อดคล้ องกับนโยบาย
ส่วนกลาง ดังนี้
1. การปรับแผนปฏิบัติการตามนโยบายและจุดเน้น ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีการปรับแผนให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่ อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
จุดเน้นการพัฒนา ได้แก่
1.1 การเพิ่มจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพ มีการจัด
ประสบการณ์เพื่อให้เติบโตเต็มวัยและการจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการ 4 ด้าน
1.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาอ่า นออกเขียนได้ โดยกาหนดให้นักเรียน ป.1 อ่านเขียน
แม่ ก กา ที่ประสมด้วยสระ อา อี อู เอ และ แอ ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 อ่านและเขียนคาง่าย ๆ
ได้มากขึ้น (แม่ ก กา ที่ประสมด้วยสระเสียงยาว และมีรูปวรรณยุกต์ ภายในเดือนกันยายน 2562)
1.3 นักเรีย นระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการวัดความถนัดทางการเรียน และอาชีพ
สามารถเลือกเรียนตามความต้องการ
2. การปรับแผนตามกรอบวงเงินงบประมาณ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เนื่องจากการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี จะดาเนินการโดยใช้กรอบวงเงินงบประมาณของปีที่ ผ่านมามา
ใช้ ใ นการวางแผน และเมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง การจั ด สรรงบประมาณจากส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน จะต้องมีการปรับแผนให้เป็นไปตามกรอบวงเงิน ตลอดจนกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การใช้
แผนปฏิบัติการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามระยะเวลาที่กาหนด เช่น
2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ กากับ เร่งรัด ติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
2.2 จัดประชุมสะท้อนผลหลังการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ เพื่อพัฒนางานอยู่เสมอ
2.3 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดูแล ติดตาม
การดาเนินงานและการใช้งบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับเป็นระยะพร้อมให้กาลังใจและข้อเสนอแนะ
ในการทางาน เพื่อให้การนาแผนปฏิบัติการไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามระยะเวลาที่กาหนด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ก ารน าแผนปฏิ บั ติ ก ารไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ เป็ นไปตามมาตรการเร่งรัดและใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
การจ่ า ยงบประมาณของรั ฐ บาล รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ท าแผนงบประมาณล่ ว งหน้ า สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ
วัตถุประสงค์ และแผนงานของหน่วยงานมีการปรับแผนตามนโยบาย จึงทาให้การใช้งบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด สามารถบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ
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ส่วนที่ 1
บทนา
สภาพทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ทางภาคกลาง ด้านทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,030.03 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

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

สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่สูง ทางด้านตะวันตกบริเวณชายแดนของจังหวัด ประกอบด้วยเทือกเขา
น้อยใหญ่ของเทือกเขาตะนาวศรีตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าแม่กลอง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การทานา การเพาะปลูกพืชสวน และพืชไร่ ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ราบลุ่มซึ่งเหมาะ
แก่การเพาะปลูกพืชผัก และผลไม้
ภูมิอากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20.0-29.9 องศาเซลเซียส
มีฝนตกหนักในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม
ประชากรในพื้นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความหลากหลายทาง
เชื้ อ ชาติ โดยมีวั ฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย ม ประเพณี ที่เ ป็ น อัต ลั กษณ์ 8 ชาติ พั น ธ์ ได้แ ก่ ไทยพื้น บ้ า น
ไทยยวน ไทยเขมร ไทยมอญ ไทยทรงดา ไทยกะเหรี่ยง และไทยลาวเวียง ซึ่งแต่ล ะกลุ่ มมี วัฒ นธรรม
ที่น่าสนใจ ทัง้ ด้านประเพณี พิธีกรรม หัตถกรรม เพลงพื้นบ้าน ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่สาคัญของ
แต่ละกลุ่มวัฒนธรรม
สาหรับอาคารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 7 อาคาร
เฉลิ มพระเกีย รติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนไกรเพชร ตาบลหน้าเมือ ง อ าเภอเมือง จัง หวั ดราชบุ รี
เป็ น อาคารที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น รวม 4 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาค 4 ส านั ก งาน
ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ราชบุ รี ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 และสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ใช้พื้นที่บริเวณชั้นที่ 4 ชั้นที่ 6 (บางส่วน) เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 6 อาเภอ
รวม 175 โรงเรียน 2 สาขา ได้แก่ อาเภอเมืองราชบุรี จานวน 49 โรงเรียน อาเภอปากท่อ จานวน 46
โรงเรียน 1 สาขา อาเภอจอมบึง จานวน 37 โรงเรียน อาเภอวัดเพลง จานวน 6 โรงเรียน อาเภอสวนผึ้ง
จานวน 20 โรงเรียน และอาเภอบ้านคา จานวน 17 โรงเรียน 1 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562)
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สภาพการจัดการศึกษา
 อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
การบริห ารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึงระดับของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย
เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของ
สภาการศึกษา มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารและ
การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แบ่ ง เป็ น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาและเขตพื้ น ที่ มั ธ ยมศึ ก ษา
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จานวน 183 เขต และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต โดยให้จัด
ระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
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1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จั ดทาเป็นประกาศกระทรวงและให้
ระบุอานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น (เฉพาะที่เป็นโรงเรียน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล)
การแบ่ งส่ วนราชการภายในสถานศึกษาและอานาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่ว นราชการ
ที่เรี ย กชื่ออย่ างอื่น ให้ เป็ น ไปตามระเบีย บที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ล ะเขตพื้นที่การศึกษา
กาหนด ซึ่งในปัจจุบันได้โอนให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาหนด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561) ให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอานวยการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดาเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ณ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใ ช่ของ
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก) จั ดทานโยบายและแผนพัฒ นาการศึกษาให้ ส อดคล้ องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิ เคราะห์ ก ารจั ดตั้ งงบประมาณ เงินอุ ดหนุน ทั่ว ไปของสถานศึ กษาและแจ้ง การจัด สรร
งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน
(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่ว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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3. กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาทางไกล เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร มี อ านาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา
(ค) ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ด าเนิ น การวิเคราะห์ และปฏิ บัติงานระบบคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ
(ง) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร
ประจาตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเพื่อดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดาเนิ น การเกี่ย วกับ การลาศึ กษาต่อ ฝึ กอบรม หรื อปฏิ บัติก ารวิ จัยภายในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไป
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคลากร ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
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(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฎ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
9. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่ วนราชการ และมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่กาหนด
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.
(ช) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และ
งานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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 องค์คณะบุคคลทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
การบริ ห ารจั ดการศึ กษาของส านัก งานเขตพื้ นที่การประถมศึ กษาราชบุรี เขต 1 บริห ารงาน
โดยมีองค์คณะบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ที่เป็นส่วนสาคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
เป้าหมาย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ก.ต.ป.น.)
ประจาปี 2563
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ
3. พันเอกรณพงษ์ เรืองจุ้ย
4. นางสาวดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์
5. นายวิเชียร ทองน้อย
6. นายราตรี แออ่วม
7. บาทหลวงจาเนียร จิตเสรีวงศ์
8. นางสมทรง ไชยวัต
9. ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

นายยรรยงค์ เจริญศรี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

นางรังษิยา อมาตยคง

นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์
8

ทาเนียบผู้อานวยการกลุ่ม

นางใจทิพย์ สังขวุฒิ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

นางปนิดา สะอาดยวง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

นางสาววันทนา จันทมณี
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
ผู้อานวยการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา

นางปาริชาต อิ่มดวง
ผู้อานวยการ
กลุม่ นโยบายและแผน

นางสาวอารีย์ อินทร์วงศ์
นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต
นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง
นางจันทนา โฉมศรี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
ผู้อานวยการ
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทางการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

กลุ่มกฎหมายและ
คดี

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

สถานศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มี โ รงเรี ย นในสั ง กั ด จ านวน 175
โรงเรียน 2 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 6 อาเภอ ได้แก่
อ าเภอเมื อ ง อ าเภอปากท่ อ อ าเภอวั ด เพลง อ าเภอจอมบึ ง อ าเภอสวนผึ้ ง และอ าเภอบ้ า นคา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านปริมาณ
ตารางที่ 1 จานวนนักเรียน จาแนกตามระดับ และเพศ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

ชาย
3,831

หญิง
3,450

รวม
7,281

นักเรียนระดับประถมศึกษา

12,538

11,287

23,825

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1,774

1,498

3,272

18,143

16,235

34,378

รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562
ชาย

15,000

หญิง

12,538

11,287

10,000
5,000
0

3,831 3,450

นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

1,774 1,498
นักเรียนระดับประถมศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
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ตารางที่ 2 จานวนนักเรียน สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกรายอาเภอและ
ระดับชั้น ปีการศึกษา 2562
ระดับ

เพศ

รวม

มัธยม

ประถม

ก่อนประถม

เมือง
ชาย
42
อ.1
หญิง
55
ชาย
592
อ.2
หญิง
527
ชาย
628
อ.3
หญิง
533
ชาย
816
ป.1
หญิง
751
ชาย
806
ป.2
หญิง
679
ชาย
750
ป.3
หญิง
693
ชาย
808
ป.4
หญิง
684
ชาย
830
ป.5
หญิง
718
ชาย
810
ป.6
หญิง
721
ชาย
284
ม.1
หญิง
216
ชาย
249
ม.2
หญิง
214
ชาย
232
ม.3
หญิง
194
ชาย
6,847
หญิง
5,985
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

จอมบึง
145
120
313
309
337
327
449
377
401
401
407
365
392
408
353
351
378
381
131
107
124
97
107
94
3,537
3,337

อาเภอ
สวนผึ้ง ปากท่อ วัดเพลง
18
57
23
25
51
13
311
315
43
280
272
36
323
309
46
293
273
38
389
326
40
314
262
32
388
348
49
383
307
51
395
267
31
305
240
42
338
318
49
364
323
36
385
325
56
287
242
32
337
329
45
363
282
52
129
56
7
118
36
1
116
44
3
119
31
2
87
50
3
103
33
1
3,216 2,744
395
2,954 2,352
336

แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

รวม
ชั้น

รวม
ระดับ

บ้านคา
38
625
38
138
3,262 7,281
126
153
3,394
134
183
4,078
139
159
4,096
124
150
3,778
133
23,825
138
4,016
158
149
3,867
139
144
3,990
148
57
1,186
44
47
1,091 3,272
45
48
995
43
1,404
34,378 34,378
1,271

12

ตารางที่ 3 จานวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2562 จาแนกรายอาเภอ สังกัด สพฐ.
ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา

รวม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

โรงเรียน
49
48
37
6
18
19
177

สังกัด สพฐ.
ครู
674
314
362
40
291
145
1,826

นักเรียน
12,832
5,096
6,874
731
6,170
2,675
34,378

จานวนครู
674
314
362
40
291
145
1,826

นร. : ครู
19:1
16:1
19:1
18:1
21:1
18:1
19:1

ตารางที่ 4 จานวนนักเรียนต่อครู จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา 2562
ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา
รวม

จานวนนักเรียน
12,832
5,096
6,874
731
6,170
2,675
34,378

ตารางที่ 5 จานวนนักเรียนต่อห้อง จาแนกรายอาเภอ ปีการศึกษา 2562
ที่
1
2
3
4
5
6

อาเภอ
เมืองราชบุรี
ปากท่อ
จอมบึง
วัดเพลง
สวนผึ้ง
บ้านคา
รวม

จานวนนักเรียน
12,832
5,096
6,874
731
6,170
2,675
34,378

แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

จานวนห้อง
601
398
393
48
264
161
1,865

นร. : ห้อง
21:1
13:1
17:1
15:1
23:1
17:1
18:1
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ตารางที่ 6 จานวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จาแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562
ระดับที่เปิดสอน
ก่อนประถมศึกษา
ก่อนประถม - ประถม
ก่อนประถม - ม.ต้น
ก่อนประถม - ม.ปลาย
ประถม - ม.ปลาย
ม. ต้นระดับเดียว
ม. ต้น - ม.ปลาย
ระดับอาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี
รวม

สังกัด ในสังกัด
สพฐ.

สกอ.
1

สอศ.

นอกสังกัด
สานักพุทธ เทศบาล

147
30

3
4
1

ตชด.

1
152
34
1

2

1

1

1

3
1
193

3
177

1
2

3

รวม

8

2

จานวนโรงเรียนแยกตามรายอาเภอ
ปากท่อ วัดเพลง จอมบึง สวนผึ้ง
4
1
1
4
4
6
4
7
1
9
1
7
1
4
2
7
1
3
33
4
23
7

บ้านคา
1
2
2
3
1
9

ตารางที่ 7 จานวนโรงเรียนขนาดเล็ก จาแนกเป็นรายอาเภอ ประจาปี 2562
ที่
1
2
3
4
5
6

จานวนนักเรียน

0 – 20
21 – 40
41 – 60
61 – 80
81 – 100
101 - 120
รวมทั้งสิ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

เมือง
3
6
4
9
5
1
28

แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

รวม
10
10
20
29
22
13
104
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ตารางที่ 8 จานวนสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามขนาด 7 ขนาด
อาเภอ

120 คน 121-200
ลงมา
คน
เมืองราชบุรี
28
11
จอมบึง
23
6
สวนผึ้ง
7
2
ปากท่อ
33
8
วัดเพลง
4
1
บ้านคา
9
4
รวมทั้งสิ้น
104
32
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562

จานวนสถานศึกษาจาแนกตามขนาด
201-300 301-499 500-1,499 1,500- 2,500 คน รวม
คน
คน
คน
2,499 คน ขึ้นไป
2
5
1
2
49
2
4
1
1
37
3
5
3
20
4
2
47
1
6
4
1
18
15
18
5
1
2
177

แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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2. ด้านการบริหารและการจัดการเครือข่ายคุณภาพการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 บริหารจัดการภายใต้ระเบียบบริหาร
ราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 กาหนดการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็ น อานาจหน้ าที่ ของเขตพื้น ที่ การศึกษา ซึ่งเป็นหน่ว ยงานที่อยู่ ภ ายใต้ก ารก ากับ ดูแลของส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีองค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสอดคล้องกับท้องถิ่น
โดยยึดผู้เรียนและประชากรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ได้ก าหนดรู ป แบบการบริ ห ารจั ดการศึ กษา รูป แบบศูนย์ เครือข่ ายโรงเรีย นเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม จานวน 9 เครือข่าย ดังนี้
ตารางที่ 9 จานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาแนกตามเครือข่าย
โรงเรียนประธาน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เครือข่ายที่ 1

โรงเรียนในเครือข่าย

1. วัดแคทราย
2. ชุมชนวัดคูบัว 3. วัดบ้านโพธิ์
4. วัดหนามพุงดอ
5. วัดห้วยหมู
6. วัดดอนแจง
7. วัดใหม่นครบาล 8. วัดดอนตะโก
โรงเรียนวัดเขาวัง
9. วัดทุ่งหญ้าคมบาง 10. วัดนาหนอง 11. วัดน้าพุ
12. วัดเขาถ้ากุญชร
(แสง ช่วงสุวนิช)
13. วัดห้วยไผ่
14. วัดอรุณรัตนคีรี 15. วัดหนองตาหลวง 16. วัดโพธิ์ดก
17. วัดใหญ่อ่างทอง 18. อนุบาลเมืองราชบุรี
เครือข่ายที่ 2
1. วัดดอนตลุง
2. วัดเกาะลอย 3. วัดห้วยตะแคง 4. วัดท่าโขลง
5. วัดโสดาประดิษฐาราม 6. วัดเจติยามราม 7. วัดเขางูสันติธรรม 8. วัดอรัญญิกาวาส
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 8. บ้านหนองนางแพรว 9. บ้านชัฎเจริญ 10. วัดบางกระ
11. วัดประเสริฐ
ราษฎร์รังสรรค์
12. บ้านเขากรวด 14. บ้านทุ่งน้อย 15. วัดหนองกระทุ่ม
เครือข่ายที่ 3
1. วัดศาลเจ้า
2. วัดเกตุน้อย
3. วัดคุ้งกระถิน
4. วัดเหนือวน
5. จันทคามวิทยา
6. วัดบางลี่
7. วัดบ้านกล้วย
8. วัดอัมพวัน
โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 9. วัดพเนินพลู
10. วัดไผ่ล้อม
11. วัดใหม่ราษฎร์บารุง 12. วัดท้ายเมือง
ศรัทธาธรรม
13. วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม
14. อนุบาลวัดเพลง 15. วัดเวียงทุน
16. จรูญศรีวิทยาประชานุกูล
17. วัดแจ้งเจริญ 19. วัดศรัทธาราษฏร์
เครือข่ายที่ 4
1. วัดดอนทราย
2. บ้านเขาถ้า
3. บ้านเขาอีส้าน
4. บ้านหนองบัวหิ่ง
5. บ้านไพรสะเดา
6. บ้านเขาถ่าน
7. วัดวิมลมรรคาราม 8. วัดหนองบัว
โรงเรียนวัดป่าไก่
9. บ้านบ่อตะคร้อ 10. อนุบาลปากท่อ 11. วัดโคกพระเจริญ 12. ไทยรัฐวิทยา 64
13. วัดป่าไก่
14. วัดสว่างอารมณ์ 15. วัดวังมะนาว
16. วัดยางงาม
17. วัดหัวป่า
18. วัดวันดาว
19. บ้านเขาช้าง
20. วัดราษฎร์
สมานฉันท์
21. วัดโพธิศรี
22. วัดพิบูลวนาราม
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โรงเรียนประธาน
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เครือข่ายที่ 5

โรงเรียนในเครือข่าย

1. ชุมชนวัดทุ่งหลวง 2. บ้านพุคาย
3. บ้านหนองน้าใส 4. บ้านเขาพระเอก
5. บ้านหนองไผ่
6. วัดสนามสุทธาวาส 7. บ้านหนองวัวดา 8. บ้านหินสี
โรงเรียนวัดสันติการาม (สาขาบ้านลานคา) 9. บ้านห้วยศาลา 10. บ้านแม่ประจัน 11. บ้านท่ายาง
12. บ้านหินสี
13. บ้านยางคู่
14. สีวะรา
15. บ้านไทรงาม
16.บ้านมณีลอย
17. บ้านหนองลังกา 18. บ้านหัวเขาจีน 19. บ้านพุเกตุ
20. บ้านห้วยยางโทน 21. บ้านโป่ง
22. บ้านอ่างหิน
23. บ้านนาคอก
เครือข่ายที่ 6
1. บ้านหนองกระทุ่ม 2. บ้านจอมบึง
3. วันครู 2503
4. อนุบาลจอมบึง
5. บ้านรางม่วง
6. บ้านตลาดควาย 7. บ้านหนองขนาก 8. บ้านหนองศาลเจ้า
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 9. บ้านหนองตาเนิด 10. บ้านหนองไผ่ 11. บ้านพุแค
12. วัดเขาปิ่นทอง
13. วัดปากช่อง
14. บ้านห้วยยาง
15. วัดชัฎใหญ่
16. ชุมชนวัดรางบัว
17. บ้านหนองแร้ง 18. บ้านหนองบัวค่าย 19. บ้านหนองนกกะเรียน
เครือข่ายที่ 7
1. บ้านพุม่วงราษฎร์บารุง 2. บ้านหนองปากชัฎ 3. บ้านรางเฆ่
4. บ้านพุตะเคียน
5. บ้านทุ่งแฝก
6. บ้านทุ่งแจง
7. บ้านสันดอน 8. บ้านวังปลา
โรงเรียนมหาราช 7 9. วัดด่านทับตะโก
10. บ้านห้วยท่าช้าง 11. ไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน)
12. บ้านหนองสีนวล 13. บ้านหุบพริก
14. บ้านโกรกสิงขร 15. บ้านหนองปรือ
16. บ้านเบิกไพร
เครือข่ายที่ 8
1. รุจิรพัฒน์
2. บ้านท่ามะขาม 3. บ้านสวนผึ้ง
4. กลุ่มนักข่าวหญิง 2
(บ้านบ่อหวี)
5. บ้านมะขามเอน 6. วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 7. วัดเขาไก่แจ้
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 8. สมนึกวิทิศวรการ 9. บ้านชัฎหนองหมี 10. บ้านหนองขาม 11. บ้านหนองหม้อข้าว
12. บ้านกล้วย
13. บ้านทุ่งศาลา
14. อนุบาลสวนผึ้ง 15. ธรรมศาสตร์–จุฬา 2
16. บ้านห้วยผาก 17. สินแร่สยาม
18. บ้านตะโกล่าง 19. วัดนาขุนแสน
เครือข่ายที่ 9
1. บ้านลาพระ
2. อนุบาลบ้านคา 3. บ้านบึง
4. บ้านโป่งเจ็ด
5. ประชาพัฒนาวิทย์ 6. บ้านเก่าต้นมะค่า 7. บ้านโป่งกระทิงบน 8. บ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนวัดช่องลาภ 9. โรตารี่ 1 บ้านพุน้าร้อน 10. บ้านพุบอนบน 11. บ้านร่องเจริญ 12. น้าตกห้วยสวนพลู
13. บ้านหนองโก 14. วัดยอดสุวรรณคีรี 15. บ้านหนองจอก 16. วัดช่องลาภ
รวมทั้งสิ้น 175 โรงเรียน
ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
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3. ด้านคุณภาพการศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

55.90
39.24
37.50
39.93
43.14

15.65
18.38
20.41
12.63
16.77

54.68
35.34
35.79
38.53
41.09

14.54
15.31
18.44
12.00
15.07

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/
ต่ากว่า
-1.22
-3.90
-1.71
-1.40
-2.05

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

55.90 54.68

ภาษาไทย

39.24 35.34

37.50 35.79

39.93 38.53

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จากตาราง พบว่า ผลสั มฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย 54.68 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 38.53 กลุ่มสาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์ 35.79 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 35.34 ตามลาดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ต่ากว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -3.90
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ตารางที่ 11 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
ระดับสังกัด
คะแนน
S.D.
เฉลี่ย
54.61
15.20
35.47
15.05
35.65
18.98
38.83
11.91
41.14
15.29

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
60

ระดับเขตพื้นที่
คะแนน
S.D.
เฉลี่ย
54.68
14.54
35.34
15.31
35.79
18.44
38.53
12.00
41.09
15.07

คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/
ต่ากว่า
+0.07
-0.13
+0.14
-0.30
-0.05

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

54.61 54.68
35.47 35.34

40

35.65 35.79

38.83 38.53

20
0
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จากตาราง พบว่า ผลสั มฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย 54.68 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 38.53 กลุ่มสาระการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์ 35.79 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 35.34 ตามลาดับ
และพบว่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดับ เขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา สู งกว่ าระดั บ สั งกั ด 2 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละสูงกว่าระดับสังกัดมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ +0.14
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ตารางที่ 12 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่
1
2
3
4

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2559
60.00

51.99

46.30

30.00

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2560

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี กศ. 2561
54.68
35.34
35.79
38.53
41.09

+ เพิ่ม
- ลด
+8.38
+2.05
-0.75
-0.13
+2.40

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2561

54.68

50.00
40.00

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี กศ. 2559
ปี กศ. 2560
51.99
46.30
31.66
33.29
39.59
36.54
40.34
38.66
41.85
38.69

35.34

31.66
33.29

39.59

35.79

40.34

38.53

36.54

38.66

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

20.00
10.00
0.00

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 54.68 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 38.53 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 35.79 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 35.34 ตามลาดับ
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าในปีการศึกษา 2560 และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2560 มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย +8.38
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ตารางที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2561 เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากไปหา
คะแนนน้อย ระดับเครือข่าย
ที่

เครือข่าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
1
3
9
6
5
8
4
7

ภาษาไทย
61.82
53.82
54.76
53.25
53.28
53.45
52.67
52.95
50.73

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
47.21
46.14
35.06
37.31
34.77
34.07
33.76
35.06
33.86
33.01
30.22
32.24
31.22
31.52
32.30
31.74
29.78
31.64

วิทยาศาสตร์
44.80
39.15
38.30
39.29
36.00
36.65
37.10
34.97
35.06

เฉลี่ย
49.99
41.34
40.48
40.34
39.04
38.14
38.13
37.99
36.80

จากตาราง พบว่า ในระดับเครือข่ายพัฒ นาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 2 มีค่าเฉลี่ยรวม 4
กลุ่มสาระสูงสุด ร้อยละ 49.99 เมื่อแยกเป็นรายสาระ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เครือข่ายที่ 2
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 61.82 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เครือข่า ยที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
ร้อยละ 47.21 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 46.14 และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 44.80
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศและเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม/ เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย

S.D

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

54.42
29.45
30.04
36.10
37.50

16.02
11.55
16.03
11.01
13.65

50.14
25.33
25.10
32.66
33.31

13.51
6.63
10.48
8.40
9.76

ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับประเทศ
60.00

54.42

คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/
ต่ากว่า
-4.28
-4.12
-4.94
-3.44
-4.19

ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่

50.14
29.45

40.00

ระดับเขตพื้นที่

25.33

30.04

36.10
25.10

32.66

20.00
0.00
ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลาดับจากมากไปหา
น้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 50.14 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 32.66 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 25.33 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 25.10
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ต่ากว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ -4.94
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ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
ระดับสังกัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม/ เฉลี่ย

ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย

S.D

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

55.04
29.10
30.28
36.43
37.71

15.79
10.94
16.02
10.99
13.44

50.14
25.33
25.10
32.66
33.31

13.51
6.63
10.48
8.40
9.76

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

55.04

คะแนนเฉลี่ยสูง
กว่า/
ต่ากว่า
-4.90
-3.77
-5.18
-3.77
-4.40

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

50.14
29.10

ภาษาไทย

25.33

ภาษาอังกฤษ

30.28

36.43
25.10

คณิตศาสตร์

32.66

วิทยาศาสตร์

จากตาราง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลาดับจากมากไปหาน้อย
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 50.14 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 32.66 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 25.33 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 25.10
และพบว่า คะแนนเฉลี่ ยระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ต่ากว่าระดับสั งกัดทุกกลุ่ มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่ต่ากว่าระดับสังกั ดมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ -5.18
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ตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่
1
2
3
4

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รวม/ เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ปี กศ. 2559
43.31
27.56
24.64
31.88
34.70

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2559
60.00
50.00
40.00
30.00

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ย
ปี กศ. 2560
ปี กศ. 2561 สูงกว่า/ ต่ากว่า
44.41
50.14
+5.73
26.69
25.33
-1.36
21.08
25.10
+4.02
29.73
32.66
+2.93
30.47
33.31
+2.84

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2560

ค่าเฉลี่ยร้อยละปี กศ. 2561

50.14

43.31
44.41

20.00

27.56

25.33

24.64

25.10

26.69

21.08

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

10.00

32.66

31.88
29.73

0.00
ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์

จากตาราง พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 50.14 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 32.66 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 25.33 และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 25.10
และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยะระดับ
เขตพื้น ที่การศึกษา ปี การศึกษา 2560 จานวน 3 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ และต่ากว่าปีการศึกษา 2559
1 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ โดยกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษ -1.36
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3. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
ความสามารถของผู้เรียน
ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคานวณ
ความสามารถด้านเหตุผล
เฉลี่ย

ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
53.18
47.19
48.07
49.48

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
54

ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
52.86
47.15
48.61
49.55

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า/ ต่ากว่า
-0.32
-0.04
+0.54
+0.07

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่

53.18 52.86

52
50

47.19 47.15

48.07 48.61

48
46
44
ความสามารถด้านภาษา

ความสามารถด้านคานวณ

ความสามารถด้านเหตุผล

จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ สูงกว่าระดับประเทศ 1 ด้าน คือ ความสามารถด้านเหตุผล และ
ต่ากว่าระดับประเทศ 2 ด้าน คือความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้านคานวณ โดยมีคะแนน
เฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 49.55 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับเขตพื้นที่ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ด้านภาษามากเป็ น ล าดับ 1 คิ ดเป็ น ร้ อยละ 52.86 รองลงมาได้แก่ ความสามารถด้านเหตุ ผ ล คิดเป็ น
ร้อยละ 48.61 และความสามารถด้านคานวณ คิดเป็นร้อยละ 47.15 ตามลาดับ
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ตารางที่ 18 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2559 - 2561 ระดับเขตพื้นที่
ปีการศึกษา
2559
ความสามารถของผู้เรียน
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ความสามารถด้านภาษา
51.90
ความสามารถด้านคานวณ
37.33
ความสามารถด้านเหตุผล
53.68
เฉลี่ย
47.63

60.00

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2559
51.90 54.68 52.86

50.00

ปีการศึกษา
2560
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
54.68
38.68
46.16
46.50

ปีการศึกษา
2561
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
52.86
47.15
48.61
49.55

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2560
47.15

ผลต่าง
คะแนนเฉลี่ย
ปี 2561/
ปี 2559
+0.96
+9.82
-5.07
+1.92

ผลต่าง
คะแนนเฉลี่ย
ปี 2561/
ปี 2560
-1.82
+8.47
+2.45
+3.05

คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2561
53.68

46.16 48.61

37.33 38.68

40.00
30.00

20.00
10.00
0.00

ความสามารถด้านภาษา

ความสามารถด้านคานวณ

ความสามารถด้านเหตุผล

จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 จานวน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ
ด้านภาษา คิดเป็นร้อยละ 52.86 (+0.96) ความสามารถด้านคานวณ คิดเป็นร้อยละ 47.15 (+9.82) และ
ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 จานวน 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านคานวณ คิดเป็น
ร้อยละ 47.15 (+8.47) และความสามารถด้านเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 48.61 (+2.45) ส่วนความสามารถ
ด้ า นเหตุ ผ ล ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ต่ ากว่ า ปี ก ารศึ ก ษา 2559 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.61 (-5.07) และ
ด้านความสามารถด้านภาษา ต่ากว่าปีการศึกษา 25560 คิดเป็นร้อยละ 52.86 (-1.82) ตามลาดับ
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ตารางที่ 19 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
ร้อยละของจานวนนักเรียน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม

จานวน
นักเรียน

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ

ด้านภาษา

3,636

52.86

15.78

39.38

35.56

9.26

ด้านคานวณ

3,636

47.15

19.82

43.56

23.04

13.55

ด้านเหตุผล

3,636

48.61

19.89

39.18

32.85

8.06

3636

49.55

16.84

47.30

29.41

6.43

ความสามารถ

รวม/ เฉลี่ย

จากตาราง พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาที่ 3
ปีการศึกษา 2561 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านภาษา สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 52.86 รองลงมาได้แก่ ด้านเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 46.16 และด้านคานวณ
คิดเป็นร้อยละ 47.15 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความสามารถในระดับ
พอใช้ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 47.30 รองลงมา ได้แก่ ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 29.41 ระดับปรังปรุง คิดเป็น
ร้อยละ 16.84 และระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยและ 6.43 ตามลาดับ
เมื่อพิ จ ารณาระดับ ความสามารถของนัก เรียนในระดับดี ม าก พบว่า นัก เรียนมีความสามารถ
ด้านคานวณ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 13.55 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านภาษา คิดเป็นร้อยละ 9.26
และความสามารถด้านเหตุผล คิดเป็นร้อยและ 8.06 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับดี พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านภาษา
สู งสุ ด คิด เป็ น ร้ อ ยละ 35.56 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้า นเหตุ ผ ล คิด เป็ นร้ อยละ 32.85 และ
ความสามารถด้านคานวณ คิดเป็นร้อยละ 23.04 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับ ปรับปรุง พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้าน
เหตุผล สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 19.89 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านคานวณ คิดเป็นร้อยละ 19.82 และ
ด้านภาษา คิดเป็นร้อยละ 15.78 ตามลาดับ
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ตารางที่ 20 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เครือข่าย
เครือข่ายที่ 1
เครือข่ายที่ 2
เครือข่ายที่ 5
เครือข่ายที่ 3
เครือข่ายที่ 4
เครือข่ายที่ 9
เครือข่ายที่ 6
เครือข่ายที่ 7
เครือข่ายที่ 8

จานวน
637
555
318
226
280
258
464
267
609

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถของนักเรียน
ด้านภาษา ด้านคานวณ ด้านเหตุผล
57.71
51.87
52.16
57.72
52.32
51.39
55.07
51.93
51.97
55.72
50.07
51.87
55.65
47.01
49.90
45.63
44.72
48.70
50.73
41.50
45.38
50.58
41.42
44.89
49.02
41.50
42.63

เฉลี่ย
53.91
53.81
52.99
52.55
50.85
46.35
45.87
45.63
44.38

จากตาราง พบว่ า ในระดั บ เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยภาพรวมเครื อ ข่ า ยที่ 1
มีคะแนนเฉลี่ย ทั้ง 3 ด้าน สูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 53.91 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ ย
คิดเป็นร้อยละ 53.81 เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 52.99 และเครือข่ายที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 52.55 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความสามารถด้านภาษา เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด
คิดเป็นร้อยละ 57.72 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 57.71 เครือข่ายที่ 3
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 55.72 และเครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 55.65 ตามลาดับ
ความสามารถด้ านคานวณ พบว่ า เครือ ข่ ายที่ 2 มีค ะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด คิด เป็น ร้อ ยละ 52.33
รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.93 เครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 51.87 และเครือข่ายที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50.07 ตามลาดับ
ความสามารถด้า นเหตุ ผ ล พบว่า เครื อ ข่ า ยที่ 1 มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 52.16
เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.97 เครือข่ายที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.87 และ
เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.39 ตามลาดับ
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ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ใช้
แผนปฏิบัติการประจาปี เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา เพื่อให้
บรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก าหนด ตลอดจนใช้ เ ป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีกรอบการดาเนินงานตามนโยบาย จานวน 5 นโยบาย โดยมีผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ประเด็ นกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ตั วชี้วัด ที่ 3 ร้ อยละของสถานศึก ษาที่ปรับปรุ งหลั กสู ตร จัดบรรยากาศสิ่ งแวดล้ อมและจั ด
กิจ กรรมการเรี ยนรู้ ให้ ผู้ เรี ย นแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
สานั กงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี สถานศึกษาในสั งกัดทั้งหมด
จานวน 177 แห่ง มีสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ จานวน 172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.18
ตัวชี้วัด ที่ 4 ร้ อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จานวน
177 แห่ ง มี ส ถานศึ ก ษาที่ น้ อ มน าพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาของในหลวงรั ช กาลที่ 10 และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา
(Career Education)
ตั ว ชี้วั ด ที่ 15 ร้ อยละของสถานศึก ษาพัฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บทั กษะการเรีย นรู้ ใ น
ศตวรรษ ที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง
รักในสถาบันหลักของชาติ และยึ ดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

29

ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและพื้นที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน 177
แห่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมีสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2561 จานวน 172
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.17
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3)
ปีการศึกษา 2561 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 จานวน 3,556 คน ผู้เรียนปกติ จานวน 3,556 คน ผู้เรียนปกติ
มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาผ่านเกณฑ์
การประเมินพัฒนาการคุณภาพ ระดับ 3 ทุกด้าน จานวน 3,507 คน คิดเป็นร้อยละ 98.62
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้ เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการประเมินในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับพอใช้ขึ้นไป จาแนก
ตามระดับชั้น (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ 31 มีนาคม 2562) ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจานวน 2,260 คน ที่เข้ารับการประเมิน จานวน 2,160 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.57
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนจานวน 2,043 คน ที่เข้ารับการประเมิน จานวน 2,011 คน
คิดเป็นร้อยละ 98.43
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนจานวน 2,077 คน ที่เข้ารับการประเมิน จานวน 2,077 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.66
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนจานวน 2,145 คน ที่เข้ารับการประเมิน จานวน 2,045 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.33
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนจานวน 2,084 คน ที่เข้ารับการประเมิน จานวน 2,084 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.16
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจานวน 2,175 คน ที่เข้ารับการประเมิน จานวน 2,175 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.55
ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน , และมีการจัดห้องสมุด
มีชีวิต เป็นไปตามแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนของ สพฐ.
จ านวน 177 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 และมี ผู้ เ รี ย นในสั ง กั ด จ านวน 35 ,343 คน (ข้ อ มู ล 10
มิถุนายน 2562) ผู้เรียนที่อ่านหนังสือ (ไม่รวมหนังสือเรียน) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กาหนด จานวน
27,866 คน คิดเป็นร้อยละ 78.84
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ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนักเรียน ในสังกัด ที่จบหลักสูตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 3,953 คน และจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน
853 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ดังนี้
ระดับผ่าน จานวน 411 คน คิดเป็นร้อยละ 8.55
ระดับดี
จานวน 1,811 คน คิดเป็นร้อยละ 37.68
ระดับดีเยี่ยม จานวน 2,584 คน คิดเป็นร้อยละ 53.77
ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็น
ด้านการอ่าน
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นด้าน
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละของผู้เรียนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็น
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะ
ที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA ครูผู้สอน มีทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ในการทาข้อสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถจัดทาข้อสอบตามแนว PISA ในระบบ
ออนไลน์ ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ ด้านการรู้เรื่องการอ่านภาษาไทย ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ได้
จานวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการทาแบบทดสอบและ
สามารถทาข้อสอบในระบบออนไลน์ตามแนว PISA ได้
ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะสื่อสารอังกฤษและสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ป.1 - ม.3) ในสั ง กั ด ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2562 ทั้ ง หมดจ านวน
27,583 คน เข้ารับการประเมิน 27,583 คน และผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ ระดับดีขึ้นไป จานวน 25,033 คน คิดเป็นร้อยละ 90.75 โดยแยกเป็นรายชั้น ดังนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียน 4,279 คน มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 3,854 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.06
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียน3,872 คน มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 3,613 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.31
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน4,072 คน มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 3,857 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.72
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน3,942 คน มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 3,645 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.46
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียน4,065 คน มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 3.775 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.86
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน 4,048 คน มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 3,654 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.26
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียน 1,232 คน มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 994 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.68
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียน 1,129 คน มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 883 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.21
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน 944 คน มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 758 คน คิดเป็นร้อยละ
80.29
ตัวชี้วัดที่ 25 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน 177 แห่ง
สถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้าน Digital Literacy จานวน
177 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และสถานศึกษาที่จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ Digital Literacy
จานวน 177 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนในสังกัด ทั้งหมด ระดับชั้น ป.1- ม.3 จานวน 27,583 คน ได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับ Digital
Literacy และสามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี ใ นการเรี ย นรู้ จ านวน 27,583 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนในสังกัด จานวน 34,380 คน
(ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.62) นักเรียนที่ได้รับความรู้และฝึกทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ได้แก่ สาธารณภัย ภัยสื่อโซเชียว ภัยยาเสพติด และภัยบุคคล จานวน 32,125 คน คิดเป็น ร้อยละ 93
ตั วชี้วั ด ที่ 27 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในระดับสังกัด
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา สูงกว่าระดับสังกัด 2 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา
2561 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2560 จานวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอั งกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ สูงกว่าปีการศึกษา 2560 มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย +8.38
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ตัวชี้วัดที่ 30 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง
(Active Learning)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และมีหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ (Active
Learning) 1 จานวน 175 แห่ง (ไม่รวมโรงเรียนสาขา) ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งผลจากการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ดังนี้
1. ด้านผู้เรียน ผูเ้ รียนสามารถ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันตามแนวทาง แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักการทางานเป็นทีม
2. ด้านครูผู้สอน ครูสามารถบูรณาการเรียนการสอน ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ขับเคลื่อน ตามนโยบาย
3. ด้านผู้บริหาร ให้ความสาคัญสนับสนุนการดาเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
4. ด้านอื่น ๆ ชุมชนให้ความสาคัญสนับสนุนการดาเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตัวชี้วัดที่ 31 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตามแนวทาง
STEM ศึกษา ครบทุกโรงเรียน จานวน 177 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา และมีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนตามแนวทาง STEM ศึกษา
ซึ่งส่งผลให้ ครู จัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพนักเรียนได้เรียนรู้รูปแบบการคิดอย่างสร้างสรรค์
Active Learning
ตัวชี้วัดที่ 32 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS:
Independent Study)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ส ถานศึ ก ษาทั้ ง หมด 177 แห่ ง
สถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี และโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น ( IS:
Independent Study) คิดเป็นร้อยละ 0.02 จัดครูสอน IS ให้กับนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน จานวนทั้งสิ้น
6,532 คน ได้เรียนรู้ตามความต้องการของเด็กอย่างอิสระในรูปแบบบันได 5 ขั้น (IS: Independent Study)
โดยมีครูให้การสนับสนุน ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มที่
ตัวชี้วัดที่ 33 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองภายในบริเวณโรงเรียน จานวน 177 แห่ง ครบทุกโรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100 ผลสาเร็จของการดาเนินงานผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศ ได้มากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และงานประกวดเวทีอื่น ๆ ทาง
โทรทัศน์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ครู และผู้ปกครอง ชุมชนมี ความพึงพอใจในการบริหารจัดการเรียนการสอน
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของผู้เรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งจัดทา Id plan
และ Portforio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ครบทุกโรงเรียน สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้
และสร้ า งบรรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ตามความถนั ด ของนั ก เรี ย นและสร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์อาชีพให้แก่นักเรียนตลอดจนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดั บที่สูงขึ้น
และการประกอบอาชีพในอนาคต
ตัวชี้วัด ที่ 35 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษา ทั้งหมด 177 แห่ง ได้มี การ
จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด ดังนี้
1. สถานศึกษาที่มีเฉพาะการจั ดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒ นาทักษะอาชีพตามความถนัดของ
นักเรียน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.08
2. สถานศึกษาที่มีเฉพาะการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพตามความ
ถนัดของนักเรียน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.52
3. สถานศึกษาที่มีทั้งการจัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะอาชีพ
ตามความถนัด 160 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.40
ตัวชี้วัดที่ 36 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน 177 แห่ง
มีนักเรีย นทั้งหมด จานวน 34,378 คน ได้ดาเนินการพัฒนาให้ นักเรียนมีภาวะโภชนาการตามแนวทาง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. สถานศึกษาที่จัดรายการอาหารกลางวัน โดยใช้โปรแกรม Thai school Lunch จานวน 116
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 65.53 และจัดตามสภาพความพร้อมของโรงเรียน 61 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.46
2. สถานศึกษาสามารถลดจานวนนั กเรียนที่มีภ าวะทุพโภชนาการได้ จานวน 95 แห่ ง คิดเป็น
ร้อยละ 53.67 โดยจาแนกเป็น
2.1 จานวนนักเรียนที่มีภาวะอ้วน 3,238 คน คิดเป็นร้อยละ 9.41
2.2 จานวนนักเรียนที่มีภาวะผอม 2,345 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82
2.3 จานวนนักเรียนที่มีภาวะเตี้ย 1,465 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 38 ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนินชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึง
การดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จานวน
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177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 และโรงเรียนที่มีโครงการ/กิจกรรมประสบผลสาเร็จและเป็นแบบอย่าง
ได้ดังนี้
1. โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กิจกรรมสร้างจิตสานึกขยายองค์ความรู้และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โครงการลดใช้พลั งงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
3. โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง โครงการการคัดแยกขยะและทาปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัดที่ 49 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานครบตามความจาเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทาง
การศึกษาทุกประเภทในสังกัดทั้งหมด จานวน 1,931 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) โดยผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ ในการปฏิบัติงาน จานวน 1,853 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.97 โดยจาแนกเป็นผู้บริหาร 174 คน ครู 1,626 คน และบุคลากรทางการศึกษา 53 คน

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 55 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั ง หวัด ราชบุ รี เขต 1 ได้ มี ก ารด าเนิ น การติ ด ตาม
ช่วยเหลือนักเรียนออกกลางคัน ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้
1. จัดหาทุนการศึกษาให้ความช่วยเหลือแก่เด็กยากจน ขาดแคลนและด้อยโอกาส
2. ดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านครอบครัว การเรียน และการเข้ากลุ่มกับเพื่อน ๆ
3. จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาต่อในระบบและนอกระบบ เพื่อให้ความรู้ในการศึกษาต่อให้จบ
การศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. มีการส่งต่อเรียน กศน. ในกรณีที่เด็กไม่พร้อม หรือไม่สามารถเรียนต่อในสถานศึกษาจนจบ
การศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กมีงานทาและหารายได้ในช่วงปิดภาคเรียน
ตัวชี้วัดที่ 57 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน และสามารถนามาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ได้ดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลประชากร
วัยเรียน สามารถใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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1. สารวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดในปี พ.ศ. 2555 ตาม ทร.14 ที่ต้องเข้าเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562
2. จัดทาข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิด ปี พ.ศ.2555 แบ่งตามเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น 177 โรงเรียน
3. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดาเนินการติดตามประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2555 ให้มาเข้าเรียน
ปีการศึกษา 2562
4. สารวจรายชื่อประชากรวัยเรียนที่เกิดปี 2555 ที่มีชื่อและที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ไปเข้าเรียน ในโรงเรียนสังกัดเอกชน ท้องถิ่น
ตชด. หรือหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา
5. จัดทาข้อมูลประชากรที่เกิดปี 2555 ที่ไปเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการติดตาม
และตรวจสอบการเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562
6. นาเข้าข้อมูลประชากรที่เกิดปี 2555 ในระบบติดตามการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระนาไปสู่การกระจายอานาจ 4
ด้าน ให้สถานศึกษา เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 75 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 77 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 มี โ รงเรี ย น
ขนาดเล็ก จานวน 103 โรงเรียน ได้ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ ดังนี้
1. มีการจัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 โดยมีการจัดทา
แผนแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง สพป.ราชบุรี เขต 2 และ สพม. 8 โดยจัดทาในรูปแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัด ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีเป้าหมายรายปี
ในการควบรวมและการยุ บ / เลิ กโรงเรี ยนขนาดเล็ ก โดยเริ่มต้นจาก โรงเรียนที่มีนักเรียน 0 - 20 คน
21 - 40 คน และ 41 - 60 คนตามลาดับ
2. มีการทบทวนและดาเนิ นการตามเป้าหมายการควบรวมและการยุบเลิ กอย่างต่อเนื่อง โดย
ดาเนินการปรับแผนรายปี ให้เป็นไปตามบริบทของโรงเรียน ชุมชน
3. ให้ ความสาคัญกับ โรงเรี ย นขนาดเล็กที่อยู่ในที่ห่ างไกลกันดาร และมีส ภาพพื้นที่พิเศษ ที่ไม่
สามารถควบรวมหรือเลิกได้ ให้เป็ นโรงเรียน Stand Alone เพื่อให้โอกาสแก่ประชากรวัยเรียนได้
เข้าเรียนอย่างทั่วถึง
4. ก าหนดรู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนและการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก อย่ า ง
หลากหลาย ได้แก่
4.1 การจั ดการเรี ย นการสอนแบบคละชั้ น เนื่องจากโรงเรี ยนขนาดเล็ กส่ ว นใหญ่ มีครู ส อน
ไม่ครบชั้น การสอนแบบคละชั้นจะช่วยให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง
4.2 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารเทศ โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งในสังกัด สพป.รบ.1 มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทางไกลผ่าน
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ดาวเทียม NEW DLTV โดยมีศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบให้การนิเทศ แนะนา ดูแล สนับสนุนด้าน
การเรียนการสอน กลุ่ม ICT ดูแลด้านความพร้อมของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์
ตัวชี้วัดที่ 78 ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน ในเรื่องการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET))
ดังนี้
1. แนวทางหรือวิธีการในการดาเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
1.1 เขตพื้นที่ประชุมและ.ประชาสัมพันธ์ความสาคัญของการสอบ NT, O - NET เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้กับผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน เพื่อนาไปเน้นย้านักเรียนให้เห็นความสาคัญและตั้งใจสอบ
NT, O - NET
1.2 เขตพื้นที่และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันจัดทาโครงการติวเข้ม เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O - NET โดยครูในเครือข่ายติวเข้มในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายทุกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
1.3 เขตพื้นที่ให้รางวัลโรงเรียนและนักเรียนที่มีคะแนนสอบสูง/ มีความก้าวหน้าสูง
1.4 ส่งเสริมการปฏิบัติงานโครงการรักการอ่านในโรงเรียน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับ
ผู้เรียนสาหรับเป็น พื้นฐานในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่างๆ
2. การส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอน
2.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู โดยส่งเข้ารับการอบรม ในด้ านที่เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
2.2 จัดหาหนังสือ เอกสาร หรือจัดอบรมความรู้ด้านการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ครูทุกคนในโรงเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณหรือเสนอของบประมาณจาก
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อโครงการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.4 ครูร่วมกันจัดทาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์
3. การเตรียมความพร้อมผู้เรียน
3.1 ครูร่ วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยผ่านระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียน
ทุกขั้นตอนอย่างจริงจัง ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100% เพื่อให้ทราบปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้เรียนก่อนเรียนระหว่างเรียน และหลังเรียน
3.2 ครูตรวจสอบมาตรฐาน และตัวชี้วัด ติวเตอร์ให้กับนักเรียน ให้ครบมาตรฐานและตัวชี้วัด
3.3 ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนทุกคน ร่วมกันสร้างข้อสอบตามแนวข้อสอบของ สทศ. แล้วนา
แนวข้อสอบ NT/ O - NET ของ สพป. ไปใช้ติวในชั้นเรียนให้นักเรียนคุ้นเคยและมีประสบการณ์การทา
ข้อสอบ (รูปแบบข้อสอบ/ กระดาษคาตอบ/ การระบายคาตอบฯ)
3.4 ผู้บริหารติดตามการนาข้อสอบ PRE - NT/ O - NET ไปใช้ในสถานศึกษา การนาข้อสอบ
PRE - NT/ O - NET ไปใช้ในชั้นเรียน ติดตามผลการทางานของครูผู้รับผิดชอบ ทุกระยะอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้ดาเนินงานบรรลุตามแผนงาน หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันเวลา
3.5 ผู้บริหารกาหนดปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้ชัดเจน (กาหนดวันที่ กิจกรรมที่ต้องทา)
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ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology
มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จา
เป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ
และความถนัด สามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป
ตัวชี้วัดที่ 82 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา ดังนี้
1. ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. ที่สถานศึกษานาไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
- DMC
จานวน 177 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- CCT
จานวน 177 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- School Mis จานวน 177 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
- อื่น ๆ B - OBEC, M - OBEC, E - MIS, E - MES, O - NET, NT, G - CODE,
P - OBEC, E - BUDGET, NISPA, CATAS จานวน 177 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
2. ระบบข้อมูลสารสนเทศที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเองเพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
2.1 ชื่อระบบระบบบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.56
2.2 ชื่อระบบระบบทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.56
2.3 ระบบเงินเดือน จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.56
2.4 ระบบข้อมูลครู จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.56
2.5 ระบบภาวะโภชนาการนักเรียน จานวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.56
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศาสตร์พระราชา
 “ศาสตร์พระราชา” ตาราแห่งชีวิต
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น ” เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 23 ธั น วาคม 2559 ดั ง นี้ “ด้ ว ยสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร
มหาวชิ ร าลงกรณ์ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทรเทพวรางกู ร พระราชทาน
พระบรมราโชวาท ให้รัฐมนตรีซึ่งได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งใหม่เฝูาทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณก่ อ นเข้ า รั บ หน้ า ที่ เมื่ อ วั น ที่ 20 ธั น ว าคม ที่ ผ่ า นมา ณ พระที่ นั่ ง อั ม พรสถาน
พระราชวังดุสิต
ในโอกาสนี้ ผ มขออัญเชิญกระแสพระราชดารัส ของ สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ นทร
มหาวชิร าลงกรณ์ พระวชิร เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิราลงกรณบดิน ทรเทพวรางกูร อั นมีใจความส าคั ญ
เป็ น สิ ริ มงคลแก่คณะรั ฐ มนตรี และปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่ า ผมเห็ นว่าพวกเราทุกคนควรได้ระลึ กและ
รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมนาไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า...
“...ขอให้น้อมนาศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชการที่ 9 โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชดาริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา 70 ปี
รวมทั้ง พระราชกรณียกิจและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีใน
กิจวัตรประจาวัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็นพระคุ้มครอง และเป็น “แสงสว่างนาทาง” ให้แก่ปวงชนชาวไทย
ทุกคนตลอดไป เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวง อย่างไร
ก็ตาม การปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติ
ด้ว ยความรอบคอบ ทัน กาลเหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผ ล ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคเหล่ านั้ น
นอกจากจะเป็นเสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วย “เพิ่ม” ความสามารถให้กับเราทุกคน
ด้วย ดังนั้น ต้องมีความตั้งใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาปัญหาและแก้ไข
ให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศ และเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย...” นะครับ
“ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ตาราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการทรงงาน
ที่ทาให้ป ระเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้นาเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ สู่สายตาประชาชน และเยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้เ ข้าใจได้ลึกซึ้งและถ่องแท้มากยิ่งขึ้น เพื่อ
สามารถน้อมนาไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
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 23 หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดาเนินชีวิต และการทางานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศ
อีกด้วย ผู้ คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจที่สมควร
นามาประยุกต์ใช้กับชีวิตการทางานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ท่านสามารถนาหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้
1. จะทาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ
ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้ งเอกสารแผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเปูาหมาย
2. ระเบิดจากภายใน
จะกระทาการใด ๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิด
ความเข้าใจและอยากทา ไม่ใช่การสั่งให้ทา คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทาก็เป็นได้ ในการทางานนั้นอาจจะต้อง
คุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเปูาหมายและวิธีการต่อไป
3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองขยับขยายแก้ไปเรื่อย ๆ
ทีล ะจุ ด เราสามารถเอามาประยุ กต์ใ ช้กับการทางานได้ โดยมองไปที่เปูาหมายใหญ่ของงานแต่ล ะชิ้ น
แล้วเริ่มลงมือทาจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ทา ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุล่วงไปได้ตาม
เปูาหมายที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้อง
แก้ปัญหาที่ทาให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้...”
4. ทาตามลาดับขั้น
เริ่ มต้ น จากการลงมื อ ในสิ่ ง ที่ จาเป็ น ก่อ น เมื่อ ส าเร็จ แล้ ว ก็เ ริ่ม ลงมื อสิ่ ง ที่จ าเป็ นล าดั บ ต่อ ไป
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทาตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสาเร็จได้โดยง่าย...ในหลวงรัชกาลที่ 9
ทรงเริ่ มต้น จากสิ่ งที่จ าเป็ น ที่สุดของประชาชนเสี ยก่อน ได้แก่ สุ ขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่อง
สาธารณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐาน และสิ่ ง จ าเป็ น ในการประกอบอาชี พ อาทิ ถนนแหล่ ง น้ าเพื่ อ การเกษตร
การอุปโภคบริโภคเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถนาไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด
“การพั ฒ นาประเทศจ าเป็ น ต้ อ งท าตามล าดั บ ขั้ น ต้ อ งสร้ า งพื้ น ฐาน คื อ ความพอมี พอกิ น พอใช้ ข อง
ประชาชนส่ ว นใหญ่เป็ นเบื้ องต้นก่อนใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลั กวิช า เพื่อได้
พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ
ขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป...” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517
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5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์
การพัฒนาใด ๆ ต้องคานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะนิ สั ย ใจคอคน ตลอดจนวั ฒ นธรรมประเพณี ใ นแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
“การพัฒนาจะต้องเป็น ไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา
คือนิสัยใจคอ ของคนเรา จะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนา เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไร
จริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”
6. ทางานแบบองค์รวม
ใช้วิ ธีคิด เพื่อ การทางาน โดยวิธีคิ ดอย่ างองค์ร วม คือการมองสิ่ งต่า ง ๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
7. ไม่ติดตารา
เมื่อเราจะทาการใดนั้น ควรทางานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไม่ใช่การยึดติด
อยู่กับแค่ในตาราวิชาการ เพราะบางทีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไป
จนทาอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เราทาบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย
8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความ
เรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทาได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมา
แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง โดยไม่ ต้ อ งลงทุ น สู ง หรื อ ใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ยุ่ ง ยากมากนั ก ดั ง พระราชด ารั ส ตอนหนึ่ ง ว่ า
“....ให้ ปลูกปุาโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ....”
9. ทาให้ง่าย
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรั บ ปรุงและแก้ไขงาน การพัฒ นาประเทศตามแนวพระราชดาริไปได้
โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สาคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบ
นิเวศโดยรวม “ทาให้ง่าย”
10. การมีส่วนร่วม
ทรงเป็ นนั กประชาธิป ไตย ทรงเปิดโอกาสให้ สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “สาคัญที่สุดจะต้องหัดทาใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์
อันหลากหลายมาอานวยการปฏิบัติบริหารงานให้แระสบผลสาเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง”
11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม
ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสาคัญ ดังพระราชดารัชตอนหนึ่งว่า
“...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่ออาจราคาญด้วยซ้าว่า ใครต่อใครมา
ก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่า
คนที่ให้เป็นเพื่อส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวม
ที่จะอาศัยได้...”
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12. บริการที่จุดเดียว
ทรงมีพระราชดาริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้ บริหารศูนย์ ศึกษาการพัฒ นาหลายแห่งทั่ว ประเทศ
โดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและ
การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชน
ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ
จะต้องให้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย
14. ใช้อธรรมปราบอธรรม
ทรงนาความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิ บัติ
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาและปรั บ ปรุ ง สภาวะที่ ไ ม่ ป กติ เ ข้ า สู่ ร ะบบที่ ป กติ เช่ น การบ าบั ด น้ าเน่ า เสี ย โดยใช้
ผักตบชวา ซึ่งมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้า
15. ปลูกปุาในใจคน
การจะทาการใดสาเร็จต้องปลูกจิตสานึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับสิ่ง
ที่จะทา... “เจ้าหน้าที่ปุาไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบน
แผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง
16. ขาดทุนคือกาไร
หลั ก การในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ชกาลที่ 9 ที่ มี ต่ อพสกนิ กรไทย “การให้ ” และ
“การเสียสละ” เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
17. การพึ่งพาตนเอง
การพั ฒ นาตามแนวพระราชด าริ เพื่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาในเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยการแก้ ไ ขปั ญ หา
เฉพาะหน้า เพื่อให้มีความแข็งแรงพอที่จะดารงชีวิตได้ ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชน
สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด
18. พออยู่พอกิน
ให้ ป ระชาชนสามารถอยู่ อย่ าง “พออยู่ พอกิ น ” ให้ ได้เ สี ย ก่อน แล้ ว จึ งค่อ ยขยั บขยายให้ มี
ขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
19. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดารัชชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิต ให้
ดาเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ทั้งระดับ
บุคคล องค์กร และชุมชน
20. ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
ผู้ ที่ มีค วามสุ จ ริ ตและบริ สุ ท ธิ์ ใจ แม้ จะมี ความรู้ น้อ ย ก็ ย่ อมทาประโยชน์ ให้ แก่ ส่ ว นรวมได้
มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
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21. ทางานอย่างมีความสุข
ทางานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทาอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แค่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ
สนุกกับการทางานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทางานโดยคานึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทา
ประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทาได้ “...ทางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการ
ทาประโยชน์ให้กับผู้อื่น...”
22. ความเพียร
การเริ่มต้นทางานหรือทาสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความ
มุ่งมั่น ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็ นฝั่งก็จะว่ายน้าต่อไป
เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้า
23. รู้ รัก สามัคคี
- รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น
- รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือทา ลงมือแก้ไขปัญหานั้น
- สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือทาคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจ
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พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
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ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

เป้าหมาย
1. ประเทศไทยมีความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัติริย์
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เป็นกลไกที่นาปสู่
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 สั งคมมีความปรองดองและความสามัค คี สามารถผนึกกาลั งเพื่อพัฒ นาประเทศชุมชน
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มึความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า
2. ประเทศมีความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมี ก ารขยายตัว ของเศรษฐกิจ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยกระดั บ เป็ นประเทศในกลุ่ ม
รายได้สู ง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาเท่าเทียมกัน
มากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าการลงทุนและการทาธุรกิจ มีบทบาทสาคัญในระดับภูมิ ภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น เครื่ องมือเครื่องจักร ทุนทางสั งคม และทุนทรัพยการธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
3. ประเทศมีความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเทศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วรวม
3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย
และมี ความสงบเรี ย บร้ อยในทุก ระดับ ตั้ งแต่ ร ะดั บ ชาติ สั ง คม ชุ มชน มุ่ง เน้ นการพัฒ นาคน เครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ ได้ทุก
รู ป แบบ และทุ ก ระดั บ ความรุ น แรง ควบคู่ ไ ปกั บ การปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ า นความมั่ น คงที่ มี อ ยู่
ในปัจ จุบั น และที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่ว นราชการ
ภาคเอกชน ประชาสั ง คม และองค์ ก รที่ ไ ม่ ใ ช่ รั ฐ รวมถึ ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า น และมิ ต รประเท ศทั่ ว โลก
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการดาเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้า นอื่น ๆ
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่กาหนด
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเปูาหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศัก ยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
ของประเทศ ในด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศ
ไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่ อมล้าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเปู าหมาย การพั ฒ นาที่ส าคัญเพื่อพัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกช่ว งวัยให้ เ ป็นคนดีเก่ง และ
มีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้ อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีร อบด้านและมีสุขภาวะที่ดี
ในทุกช่ ว งวัย มีจิ ต สาธารณะ รั บ ผิ ด ชอบต่ อสั งคมและผู้ อื่น มัธ ยัส ถ์อดออม โอบอ้อ มอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ สื่อสาร
ภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ ส าม และอนุ รั ก ษ์ ภ าษาท้ อ งถิ่ น มี นิ สั ย รั ก การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่
และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเ ปู า หมายการพั ฒ นาที่ใ ห้ ความส าคั ญ กับ การดึง เอาพลั ง ของภาคส่ ว นต่ าง ๆ ทั้ งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมทา เพื่อส่วนรวม การกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดิ นในระดับ
ท้องถิ่น การเสริ มสร้ าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเอง และทาประโยชน์ แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้ าน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายใน และ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดาเนินการ บนพื้นฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญ กับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเ ปู า หมายการพั ฒ นาที่ส าคัญ เพื่อ ปรั บ เปลี่ ยนภาครัฐ ที่ ยึด หลั ก “ภาครั ฐ ของประชาชน เพื่ อ
ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ บทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนานวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบ
ได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสั งคมต้องร่ ว มกัน ปลู กฝั งค่านิ ย มความซื่อสั ตย์สุจริต ความมัธ ยัส ถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่ การลดความเหลื่อมล้า และเอื้อต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีก่รบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอานวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
วิสัยทัศน์
คนไทยทุ ก คนได้ รั บ การศึ ก ษาและเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งมี คุ ณ ภาพ ด ารงชี วิ ต อย่ า งเป็ น สุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

เป้าหมาย
1. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)
2. ความเท่าเทียมทางการศึกษา (Equity)
3. คุณภาพการศึกษา (Quality)
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency)
5. ตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy)

การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสาคัญและพร้อมเข้าร่วม
ผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีของ
หน่วยงาน องค์กร
3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ในระยะ
ต่าง ๆ
4. สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ว มในการจัดการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพื้นที่
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อให้ การดาเนิ น การจัดการศึกษาและการบริห ารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2563 มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เปู า หมายของแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ
นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
หลักการ
1. ให้ความสาคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทและ
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต
2. บูรณาการทางานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในกากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ มีความคล่องตัว รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภูมิภาค
ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ได้ เพื่ อ ด าเนิ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษาร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ
ระดับก่อนอนุบาล
เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านสุขภาพและ
โภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ
ระดับอนุบาล
เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ที่สาคัญด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จัก
และประเมินตนเอง
ระดับประถมศึกษา
มุ่งคานึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จากประสบการณ์
จริง หรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
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8. จั ดให้ มี โ ครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรี ยนคุณภาพ โดยเน้ นปรับ สภาพแวดล้ อมทั้ง ภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
ระดับมัธยมศึกษา
มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานทา
เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
ระดับอาชีวศึกษา
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาคหรือ
ประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. จัดการศึกษาในระบบบททวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับในการสร้างอาชีพ
4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่สาเร็จหลักสูตร สามารถมีงานทา ด้วยจุดเน้น ดังนี้
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ
2. จัดทาหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรั ฐ บาล และวางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย
ให้ผู้บริหารระดับสูงร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานระดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตรากาลัง ตามความ
ต้องการจาเป็น ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ภูมิภาค
6. ให้กล ไกกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มาบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหน่วย
จัดการศึกษา
7. เร่งทบทวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ......โดยปรับปรุงสาระสาคัญให้เอื้อ
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
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8. ในระดับพื้นที่หากเกิดปัญหาข้อติดขัดการปฏิบัติงาน ต้องศึกษา ตรวจสอบข้อมูล/ ข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น เช่น จานวนเด็กในพื้นที่น้อยลง ซึ่งจาเป็นต้องมีการควบรวมโรงเรียน ให้พิจารณาสื่อสารอธิบาย
ทาความเข้าใจที่ชัดเจนกับชุมชน
9. วางแผนการใช้ อั ต ราก าลั ง ครู โดยเฉพาะครู ร ะดั บ อนุ บ าล และครู ร ะดั บ อาชี ว ศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภ าพ และจั ดทาแผนการประเมินครูอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจัดทาหลักสู ตรการพัฒ นาครูให้ มี
องค์ความรู้และทักษะในด้านพหุปัญญาของผู้เรียน
10. ให้ศึกษาธิการจังหวัดจัดทาแผนการจัดการศึกษาของแต่ละจังหวั ด นาเสนอต่อคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
11. ให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการภาค มีบทบาทหน้าที่ตรวจราชการ
ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อนึ่ ง ส าหรั บ ภารกิ จ ของส่ ว นราชการหลั ก และหน่ ว ยงานที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามปกติ (Function)
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อนนั้น หากรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึก ษาธิ การ มีน โยบายส าคัญ เพิ่ม เติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นอกเหนือ จากที่กาหนด
หากมีความสอดคล้องกับหลักการในข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยเช่นกัน
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แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 - 2565
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข

เป้าประสงค์โดยรวม
1. จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
2. ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้าการพัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวัด
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้เป็นเมือง
น่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพ
ที่เติบโตอย่างมั่นคง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งอาหาร
ระดับประเทศ และนานาชาติ
2) เศรษฐกิจภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3) เกษตรกรมีสมรรถนะสูงที่เป็นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พึ่งตนเองได้
4) จังหวัดราชบุรีมีปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการทาการเกษตร และมีห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร
ที่เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคั่งทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว
ด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) จั งหวัดราชบุ รี มีร ายได้จ ากการท่ องเที่ยวที่เ ติบโตอย่างต่อเนื่อง อุต สาหกรรมการท่องเที่ย ว
เข้มแข็งมีคุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการมั่นคง
2) ผู้ประกอบการค้าของจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ง
จังหวัดราชบุรีมีความพร้อมในการพัฒนาสู่จังหวัดแห่งการค้าขาย (Trading City)
3) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีงาน อาชีพ และรายได้
4) จังหวัดราชบุรีมีนวัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล
5) ระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับ
การเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ
6) จังหวัดราชบุรีมีความเติบโตในการพัฒนาการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนหมู่บ้านมีขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง
2) ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี
อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3) จังหวัดมีความปลอดภัยความมั่นคงภายในที่เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดแนวชายแดน
และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
4) ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการพัฒนาจังหวัด
และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ สมดุล และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ปุาเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
2) จังหวัดมีความมั่นคงทางพลังงาน สามารถพึ่งตนเองทางพลังงานได้มากขึ้น
3) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ น้าเสีย สาธารณภัย การบุกรุก การทาลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0

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

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4

จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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มาตรการ
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1) พัฒนาผู้เรี ย นให้ เป็ น พลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒ นา
ผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัต ลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมและประเทศชาติสื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม
2) พัฒนาผู้เรียนมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถใน
การรับมือกับภัยคุกคาม รูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยภิบัติต่าง ๆ เป็นต้ น
ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ที่อยู่
ในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง
ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. พัฒนาหลั กสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒ นาหลั กสู ตร
แกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ คคลอย่ างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม และ
สติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับ
วัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่ อสารภาษาไทย และ
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น
2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.3 พัฒ นาศักยภาพ และคุณภาพผู้ เรียนระดับมัธ ยมศึกษาให้ ได้รับการพัฒ นาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
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มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและมีมีงานทา
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐาน
ในการดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
2.4 พัฒ นาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และ
ความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
3. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒ นาวิธี การการเรี ย นรู้ ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้ เ รียนสามารถสร้ างสั งคม
ฐานความรู้ (Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒ นาครูให้ เป็ น ไปตามเปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ
มีร ะบบการพัฒ นาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุ มทั้งเงินเดือน เส้ นทางสายอาชีพ
การสนั บ สนุ น สื่ อการสอน และสร้ างเครือข่ายพัฒ นาครูให้ มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึ ง
การพัฒนาครูที่เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการ
วัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 ผลิ ต ครู ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น มาตรการการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การผลิ ต ครู
ให้ ผ ลิ ต ครู ที มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู มี ค วามรู้ ค วามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง และเป็ น ต้ น แบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach) หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้” ปรับวิธีการสอนให้เด็กสามารถ แสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้
และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือ
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินการให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2. จัดทาคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ
อื่น ๆ
3. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่า
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน Carbon emission/ Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตามแผน
ปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอน
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 3 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ เพื่อดาเนินการต่อยอดขยาย
ความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม พั ฒ นากระบวนการรณรงค์ ใ ห้ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ และสถานศึกษาด้านการบริห ารจัดการ
สานักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานาร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้าน
การผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์
ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงานและ
สถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผ่ านระบบ DLTV ส่ ง เสริ มความรู้ เรื่อ ง การผลิ ตและบริโ ภคที่เ ป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาดที่แสดงสัญลักษณ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย ลดการใช้เผา และ
ลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นาความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึ กษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒ นาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็ปไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1. ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
2. พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่เน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการ
ปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็น
เครือ่ งมือสาคัญในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับ
จัดสรรงบประมาณได้อย่ างถูกต้อง ลดความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้ เรียน สามารถ
กาหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนา
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจั ดการเรี ย นรู้ เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และ
สามารถวิ เ คราะห์ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศ น า Cloud
Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้ง ระดับ LaaS PaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Technology) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบ
พั ส ดุ ระบบสารบรรณ เป็ น ต้ น เพื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
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ทิศทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SDGs)
6. ปรั บ สมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
DIGITAL TECHNOLOGY เพื่อพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

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

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
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นโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ก าหนดนโยบายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนปฏิรู ปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2561 – 2580 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

แนวทางการดาเนินงาน
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์
1) ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่ นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ผู้ เ รี ย นทุ ก คนมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี ห ลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง เป็ น พลเมื อ งดี ข องชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มี จิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน
สังคม และประเทศชาติ มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3) ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง เช่ น ภั ย จากยาเสพติ ด ความรุ น แรง การคุ ก คามในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4) ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ได้รับการบริ การด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสม
ตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1) ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่มี พฤติก รรมที่ แสดงออกถึง ความรัก ในสถาบั นหลั ก ของชาติ ยึ ดมั่ น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2) ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่มี พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีห ลั กคิด
ที่ถูกต้ อง เป็ น พลเมืองดีของชาติ มีคุ ณธรรม จริย ธรรม มี ค่านิ ยมที่พึ งประสงค์ มี คุณธรรม อัต ลั กษณ์
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น ชุมชน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
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3) ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4) ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุร กัน ดาร เช่น พื้น ที่สูง ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5) จ านวนสถานศึกษาที่น้ อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6) จานวนสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการ
1) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียน
ให้ มีความรั กในสถาบัน หลั กของชาติ ยึ ดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
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 ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นมาตรการในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการ
รับมือกับภัยคุกคาม รูป แบบใหม่ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง เช่น ภัยจากยาเสพติด ภัยจากความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยภิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ เป็นมาตรการการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน ที่อยู่ใน
เขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง
ชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1) ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัด และความสนใจ นาไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็น
นักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3) ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
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ตัวชี้วัด
1) จานวนผู้เรียนมีความสามารถเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน
(Reading Literacy) ด้านการรู้ เรื่ องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อ ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
มาตรการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ นาไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความสามารถ
ความสนใจ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่ส อดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้ นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิต ที่เหมาะสมในแต่งละ
ช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชี พ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ผู้เรี ยนได้รั บ การพัฒนาให้ มีศักยภาพในการจัดการสุ ขภาวะของตนเองให้ มีสุขภาวะที่ดี
สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach) ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8c)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
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4. ร้ อยละของผู้ เรีย นที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะ
การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสมและนาไป
ปฏิบัติได้
5. ผู้ เรี ย นทุกคนมีทัก ษะพื้น ฐานในการดารงชีวิ ต สามารถดารงชีวิต อยู่ในสั งคมได้อ ย่างมี
ความสุข มีความยึดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีก ารเปลี่ ย นบทบาทจาก “ครูผู้ ส อน” เป็ น “Coach) ผู้ ให้ คาปรึ กษาข้ อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
มาตรการ
1. พัฒนาหลั กสูตรทุกระดับการศึกษา เป็นมาตรการสนับสนุนให้มีการพัฒ นาหลั กสู ตร
แกนกลางให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เอื้อต่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้ เรี ย นเป็ น รายบุ คคลอย่ างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สั งคม และ
สติปัญญา มีทักษะสื่อสารภาษาไทย
2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน
2.1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้ได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับ
วัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่ อสารภาษาไทย และ
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด) และทักษะด้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษา
ที่สูงขึ้น
2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้ได้ รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2.3 พัฒ นาศักยภาพ และคุณภาพผู้ เรียนระดับมัธ ยมศึกษาให้ ได้รับการพัฒ นาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและมีมีงานทา
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพื้นฐาน
ในการดารงชีวิตมีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
2.4 พัฒ นาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ เป็นการจัดการศึกษา และ
พัฒนาสมรรถภาพสาหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และ
ความต้องการจาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
3. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒ นาวิธี การการเรี ย นรู้ ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้ เ รียนสามารถสร้ างสั งคม
ฐานความรู้ (Knowledge – Based Society) ของตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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4. พัฒนาคุณภาพ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครูในการผลิต และ
พัฒ นาครูให้ เป็ น ไปตามเปูาประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ
มีร ะบบการพัฒ นาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุ มทั้งเงินเดือน เส้ นทางสายอาชีพ
การสนั บ สนุ น สื่ อการสอน และสร้ างเครือข่ายพัฒ นาครูให้ มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึ ง
การพัฒนาครูที่เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และประเมินครูจากการ
วัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง
4.1 ผลิ ต ครู ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น มาตรการการสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การผลิ ต ครู
ให้ ผ ลิ ต ครู ที มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู มี ค วามรู้ ค วามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง และเป็ น ต้ น แบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยพัฒนาให้เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก
“ครูผู้สอน” เป็น “Coach) หรือ “ผู้อานวยการการเรียนรู้ ” ปรับวิธีการสอนให้เด็กสามารถ แสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทากิจกรรมในชั้นเรียน ทาหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้
และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเปูาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global
Goals for Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่
ร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้ อ เท็ จ จริ ง โดยค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น ตามสภาพพื้ น ที่ ภู มิ ศ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ ตั้ ง ของ
สถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็ น ค่า ใช้จ่า ย และงบลงทุน แก่ส ถานศึก ษาอย่ างเหมาะสม เพื่อให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

64

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับ สภาพ
ข้ อ เท็ จ จริ ง โดยค านึ ง ถึ ง ความจ าเป็ น ตามสภาพพื้ น ที่ ภู มิ ศ าสตร์ สภาพทางเศรษฐกิ จ และที่ ตั้ ง ของ
สถานศึกษา และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนั บสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด
และพื้นที่
6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองนั ก เรี ย นและการแนะแนวที่ มี
ประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีร ะบบฐานข้อมูล ประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียน ได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยี มาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูลด้านความรู้ เรื่อง
ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุก.โรงเรียนตามแนวทาง Thailand 3.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
ทุกโรงเรียน ในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสานักงานสีเขียว (Green Office)
เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้การผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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7. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9. สานักงานเขตพื้นที่มีการนานโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัด มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้าน
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
2. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ
และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึก ษามี การบู ร ณาการเรื่ องการจัด การขยะแบบมี ส่ ว นร่ ว มและการนาขยะมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้
ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในการ
ดาเนินกิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ
QR CODE และ Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด้าน
การสร้างสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 3.0
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่
ให้เป็นสานักงานสีเขียวต้นแบบ มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนและชุมชน
มาตรการ
1. จัดทา Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดาเนินการให้องค์ความรู้และ
สร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. จัดทาคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE และสื่อระบบ Multimedia และ
อื่น ๆ
3. จัดทาเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่าและชุมชนคาร์บอนต่าและพัฒนาวิทยากรให้
ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่า
4. พัฒนาวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนและจัดทาหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา
และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเก็บข้อมูลการลดก๊าซที่มีผลต่อปรากฏการณ์ภาวะเรือนกระจก เช่น
คาร์บอนไดออกไซด์ ในรูปแบบการเปรียบเทียบและการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน Carbon emission/ Carbon Footprint ในสถานศึกษาสู่ชุมชน
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5. จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา Road Map เป็นที่ปรึกษาในการดาเนินการตามแผน
ปฏิบัติการโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอน
6. พัฒนาต่อยอดและขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมใน 6 ศูนย์ 3 ภูมิภาค
7. พัฒนาเครื่องมือ และกระบวนการให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรื่อง
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน 6 ภูมิภาค
8. จัดสรรงบประมาณตาม Road Map และแผนปฏิบัติการ เพื่อดาเนินการต่อยอดขยาย
ความรู้และสร้างเครือข่ายโรงเรียน ชุมชน และเชื่อมต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
9. สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม พั ฒ นากระบวนการรณรงค์ ใ ห้ มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ และสถานศึกษาด้านการบริห ารจัดการ
สานักงานสีเขียวและสถานศึกษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)
10. พัฒนา ยกระดับสถานศึกษานาร่องขยายผล ส่งสถานศึกษาต้นแบบด้านการพัฒนา ด้าน
การผลิต และบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์
ที่มีฉลากและสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดปริมาณขยะในสานักงานและ
สถานศึกษา
11. ส่งเสริมการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
12. ขยายผลผ่ านระบบ DLTV ส่ งเสริมความรู้เรื่อง การผลิ ตและบริโ ภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมต่อความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ที่ดีและการเลือกผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและฉลาดที่แสดงสัญลักษณ์ที่ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
13. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making การนาขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดปริมาณขยะ การบาบัดน้าเสีย ลดการใช้เผา และ
ลดใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14. ขยายผลจากโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมดี
Green city ด้านพลังงาน การจัดการขยะและน้าเสีย ชุมชนผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
15. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษา เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ โรงงาน
อุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนาความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทาโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบที่นาความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศ
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
17. จัดทาระบบนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์และนิเทศ
เชิงคุณภาพพัฒ นาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม แลกเปลี่ ยนนาเสนอผลงานและมอบรางวัล
เกียรติยศ ประชาสัมพันธ์และจัดพิมพ์ เว็ปไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่จะ
ปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อการเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ตลอดเวลา เป็น หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ส นับ สนุ น ส่ ง เสริ ม
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
4. หน่ ว ยงานมี ก ระบวนการ และวิ ธี ง บประมาณด้ า นการศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา ได้รับการพัฒ นาให้ เ ป็นหน่ว ยงานที่ มีความ
ทั น สมั ย ยึ ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว สู ง พร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลา
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
3. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ
4. สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล
5. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
6. สถานศึกษาทุกแห่ง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพื่อ
สนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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มาตรการ
1. ให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป โดยดาเนินการเป็นรายสถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา อาจดาเนินการเป็นรายด้านหรือทุกด้านได้
2. พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ
ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรีย น และสถานศึกษา เป็นมาตรการที่เน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้เรียนทุกคน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการ
ปฏิรูปการคลัง โดยการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จะเป็น
เครื่องมือสาคัญในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ดังกล่าว โดยสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้เรียนที่รับ
จัดสรรงบประมาณได้อย่ างถูกต้อง ลดความซ้าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผู้ เรียน สามารถ
กาหนดเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้เรียนกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับระบบธนาคารในการจัดสรรงบประมาณตรงไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนา
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Technology) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจั ดการเรี ย นรู้ เพื่อพัฒ นาผู้ เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และ
สามารถวิ เ คราะห์ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการวางแผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข องประเทศ น า Cloud
Technology มาให้บริการแก่หน่วยงานทุกระดับทั้งระดับ LaaS PaaS และพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล
(Digital Technology) ระบบบริหารงานสานักงาน เช่น ระบบแผนงานและงบประมาณ ระบบบั ญชี ระบบ
พั ส ดุ ระบบสารบรรณ เป็ น ต้ น เพื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
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แผนภูมิ ทิศทางแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมาย

นโยบาย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ
“คนดี” หมายถึง คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความพอเพียง สามัคคี มีวินัย
“มีคุณภาพ” หมายถึง มีความรอบรู้ รอบคอบ มีสติปัญญา มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการดารงชีวิต

เพิ่มโอกาสในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถและคุณลักษณะ
ตามมาตรฐาน และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
1. ผู้เรียนทุกคนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็น
สากล
1. การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของ
มนุษย์และ
ของชาติ

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสในการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ
2. การจัดการศึกษา
เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

3. การพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรม มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา

5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

5. การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา

ตารางแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ กับการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.ราชบุรี เขต 1
ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2580)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 12)
(2560 - 2564)

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560 - 2579

ย.1 ด้านความมั่นคง

ย.2 การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ย.3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
ย.7 การพัฒนาโครงสร้าง
ย.5 การเสริมสร้างความ
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
พัฒนาประเทศสู่ความ
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
มั่งคั่งและยั่งยืน
ย.9 การพัฒนาภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ
ย.10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา
ย.2 การผลิตและพัฒนา
ย.1 การจัดการศึกษา
กาลังคน การวิจัย และ
เพื่อความมั่นคงของ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
สังคมและประเทศชาติ ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

ย.5 ด้านการสร้างเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ย.6 ด้านการปรับสมดุลและ
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ย.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ย.6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

ย.3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ย.4 การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ย.1 เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

ย.2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้า
ในสังคม

ย.3 การพัฒนาศักยภาพ
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้

ย.4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางการศึกษา

ย.5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง ย.6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
เสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็น
ของระบบบริหารจัด
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
การศึกษา

นโยบายสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ย.1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ

ย.2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ย.3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

ย.4 ด้านการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา

ย.5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ ย. 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร พัฒนาระบบการบริหารจัด
กับสิ่งแวดล้อม
การศึกษา

นโยบายสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ย.1 ด้านการจัด
การศึกษาเพื่อความ
มั่นคงของมนุษย์และ
ของชาติ

ย.2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

ย.3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ย.4 ด้านการสร้างโอกาสใน
การเข้าถึงบริการการศึกษา ที่
มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

ย.5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ ย. 6 ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
พัฒนาระบบการบริหาร
กับสิ่งแวดล้อม
จัดการศึกษา

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง

จุดอ่อน

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2. จัดการศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย
3. สถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.)
4. มีสื่อเทคโนโลยีสาหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ครอบคลุมทุกพื้นที่
5. ระบบข้อมูลและสารสนเทศในองค์กรเอื้อต่อการ
บริหารจัดการ
6. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ทาให้สานักงานมีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
7. หน่วยงาน และสถานศึกษามีการบริหารงานในรูป
องค์คณะบุคคล
8. มีการกระจายอานาจในการบริหารจัดการศึกษา
ไปยังสถานศึกษาและชุมชน
9. หน่วยงานทางการศึกษานาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา
10. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและ
การประกอบอาชีพ

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ในระดับชั้น ป.6
ม.3 ภาพรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ากว่า
ร้อยละ 50
2. โรงเรียนขนาดเล็กครูสอนไม่ครบชั้นทาให้ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3. ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์
4. ผู้เรียนบางส่วนขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม
ขาดคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น
ความมีวินัย อดทน ความรับผิดชอบ
5. นักเรียนมีปัญหาด้านครอบครัว และสมรสก่อนวัย
อันควร ทาให้ออกนอกระบบก่อนจบการศึกษา
ภาคบังคับ
6. ผู้เรียนขาดความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน
โดยเฉพาะด้านภาษา
7. มีนักเรียนต่างสัญชาติจานวนมาก ทาให้เกิดปัญหา
ในการอ่านออก เขียนได้
8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานสอนได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมี
ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมาก
9. เด็กที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากครอบครัว
รายได้น้อย ไม่สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
10. เด็กบางส่วนยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องทาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
11. ขาดการจัดทาวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และนา
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานวิชาการ
12. การจัดระบบติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษา
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ปัจจัยภายนอก
โอกาส

อุปสรรค

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการ
จัดการศึกษาเป็นอย่างดี
2. มีแหล่งเรียนรู้ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองที่หลากหลาย
3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวนมาก ที่พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ และถ่ายทอดความรู้ให้กับครูและนักเรียน
4. นโยบายรัฐบาล เช่น ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และ
STEM Education เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ตามความถนัดและความสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียน
5. จังหวัดมีนโยบายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
6. โครงการประชารัฐ เปิดโอกาสให้หน่วยงาน
องค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
7. มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วถึง ครอบคลุม
ทุกพื้นที่การศึกษาเพิ่มมากขึ้น
8. มีกฎหมายรองรับให้มีการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานสถานศึกษา
9. แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอื้อต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และเป็น
แนวทางการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
10. ยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัดสนับสนุน
การพัฒนากาลังคนในพื้นที่

1. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้
นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ไม่ต่อเนื่อง
2. การสรรหาครูยังไม่สามารถเปิดโอกาสให้คนเก่ง
เข้ามาเป็นครูได้ เนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่อง
ใบประกอบวิชาชีพ
3. สภาพปัญหาครอบครัว การอพยพตามผู้ปกครอง
ปัญหาสังคม เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหา
การออกกลางคัน
4. ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ที่เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
ทาให้ประชาชนมีค่านิยมในเชิงวัตถุนิยม เข้มข้น
มากขึ้น ส่งผลต่อการจัดการศึกษายากขึ้น
5. มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา
จานวนมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปเก็บข้อมูล และนากิจกรรม
ลงสู่สถานศึกษามากเกินไป ทาให้ครูจัดการเรียน
การสอนได้ไม่เต็มที่
7. ค่านิยมของผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมส่งบุตร หลาน
เข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ทาให้เกิดปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็กจานวนมาก และผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ไม่นิยมส่งบุตร หลานเรียนสายอาชีพ
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ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 3 ลักษณะ ได้แก่
1. งบประมาณบริหารสานักงานเขตพื้นที่ศึกษาในภาพรวม
2. งบประมาณตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามรายละเอียดดังต่อไป

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

74

หน้างบโครงการ และงบประมาณบริหารสานักงานเขตพืนที่ศึกษา
ที่

โครงการ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1
2

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสภานักเรียน ประจาปี พ.ศ. 2563

1,140,000
54,450

สจ.
สจ.

77
80

1,213,920
200,900
90,000
50,000
118,000

พค.
สทส.
นต.
นต.
นก.

83
89
94
97
100

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมลาทางการศึกษา
8 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจาปี
134,500
สทส.
งบประมาณ พ.ศ. 2563
9 พัฒนาระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
164,200
สทส.

104

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3
4
5
6
7

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหาร
พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ (Coding)
ส่งเสริมการคัดลายมือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรมเชิงปฏิบั ติการหลั กสูตรการดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
10 ปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ สปจ.ราชบุรี (หลังเดิม)
11 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1
12 ประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
13 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
14 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
15 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1
16 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
สพป.ราชบุรี เขต 1
17 ติดตาม ประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
18 พัฒนาระบบการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
19 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
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150,000
124,000
100,000
47,000

อก.
อก.
อก.
อก.

113
115
117
120

289,800
106,000

อก./นผ.
อก.

122
126

88,750

นผ.

129

30,000
203,800

นผ.
นผ.

133
136

100,050

นผ.

139

75

ที่

โครงการ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า

นโยบายที่ 6 (ต่อ)
20 ศึกษาสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชารุด ทรุด
โทรม และที่ประสบภัยพิบัติ
21 พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22 พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
23 พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
24 สรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.
2563
25 ตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวมงบประมาณทังสิน
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23,100

นผ.

142

378,000
189,000

บง.
กค.

145
147

144,900

พค.

149

66,000

บค.

151

50,000
5,256,370

ตสน.

154
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โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นางจันทนา โฉมศรี 2. นางรุ่งอรุณ สว่างดี
3. นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดีมีคุ ณภาพจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพและมีสุนทรียภาพด้านดนตรี
ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชน
เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต และดาเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้
เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริม
ให้ ค รู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษาได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถในการพัฒ นาการเรี ยนการสอนอย่ างเต็ ม
ความสามารถ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงออกถึ ง ความรู้ ความสามารถทางวิ ช าการ
ศิลปะการแสดง และทักษะ ด้านวิชาชีพ
2.2 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนที่เข้าสู่วัยรุ่นให้มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกาย
อารมณ์ สังคม สติปัญญา สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้
2.3 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาประชากรวัยเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและวิถีชีวิต ร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จานวน 175 โรงเรียน รวม 3,200 คน ได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ กิจกรรม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการ
ประกอบอาชีพรวมทั้งกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวัน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีความสามารถและได้แสดงทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี
นาฎศิลป์ ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์สูงขึ้น
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
นาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินการ
4.1 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ในระดับชาติ: ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ณ จังหวัดสมุทรปราการ
4.2 จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายการศึกษา จานวน 9 เครือข่าย เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะวิชาการ ดนตรี ศิลปะการแสดง การใช้เทคโนโลยี กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในเครือข่าย ๆ ละ 500 คน
4.3 จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน/ คณะกรรมการตัดสินและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
วิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
ดนตรี
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
6. งบประมาณ จานวน 1,140,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ:ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียน
ในจังหวัดสมุทรปราการ
- ค่าอาหารครูที่นานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
จานวน 347 คน วัน ๆ ละ 240 บาท
- ค่าอาหารนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จานวน
777 คน 3 มื้อ ๆ ละ 70 บาท
กิจกรรมที่ 2
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับ
นักเรียน ครูและกรรมการ ระดับเครือข่าย
จานวน 500 คน ๆ ละ 60 บาท 9 เครือข่าย
กิจกรรมที่ 3
3.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน/
คณะกรรมการตัดสิน/ เจ้าหน้าที่ ทักษะวิชาการใน
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
ในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ สุขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ ดนตรี
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการตัดสิน
จานวน 650 คน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
246,450

83,280
163,170
270,000
270,000
623,550
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กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

3.2 จัดกิจกรรมทักษะวิชาการการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน จานวน 85 คน ๆ ละ
42,500
500 บาท
- ค่าอาหารครูที่นานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
จานวน 600 คน นักเรียน 3,200 คน และกรรมการ
650 คนจานวน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับกรรมการ
จานวน 650 คน จานวน 3 วัน รวม 6 มื้อ ๆ ละ
35 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทาป้ายไวนิล 8 ผืน
- ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง
- ค่าวัสดุสานักงาน
รวมเป็นเงิน
1,140,000
42,500
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

356,000
136,500
15,000
20,000
1,066,700

30,800
30,800

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ดนตรี ศิลปะการแสดง การใช้
เทคโนโลยี การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆและการดาเนินชีวิต
ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แสดงศักยภาพและมีผลงานเชิงประจักษ์

หน่วยนับ
ราย

ค่าเป้าหมาย
3,200

ราย

600

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับชาติ : ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
8.2 โรงเรียนในสังกัดมีแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับนโยบาย

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสภานักเรียน ประจาปี พ.ศ. 2563
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นางจันทนา โฉมศรี
2. นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ
() ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
( ) ยุทธศาสตร์ สพฐ.
() นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสาคัญ
ของนักเรียนซึ่งเป็นพลังของชาติ ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม ใช้กลไกลความร่วมมือให้เกิดเป็นสังคมเอื้ออาทรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีระดับ
การพัฒนาในทุกด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญ งอกงาม เทียบเท่า
อารยประเทศสร้างความตระหนักและส่งเสริมความเป็นไทยให้นักเรียนพร้อมก้าวไปสู่อาเซียน ส่งเสริม
ค่านิยมร่วมของอาเซียนเรื่อง การเคารพสิทธิมนุษยชน และค่านิยมเกี่ยวกับสันติภาพ ดังนั้น นักเรียนควร
ได้ รั บ การเรี ย นรู้ ใ นบทบาทหน้ า ที่ การมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของสั ง คม และพั ฒ นาสั ง คมโดยใช้ ห ลั ก
ธรรมาภิบาล เป็นกลไกในการสร้างประสิทธิภาพความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคมตั้งแต่สังคมระดับเล็ก
สังคมในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคมใหญ่ระดับประเทศ สภานักเรียนเป็นกลไกสาคัญอย่างยิ่ง
เพื่ อให้ นั ก เรี ย น ครู และผู้ ที่ รั บ ผิ ดชอบงานสภานั ก เรี ยนมีค วามรู้ค วามเข้ าใจกระบวนการทางานของ
สภานักเรียน ให้การดาเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรม ให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและ
เยาวชนจึ งดาเนิน การพัฒ นากิจ กรรมสภานักเรียนตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสภานักเรียน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยเคารพกฎ กติกา ในการดาเนินงานของ
สังคม และมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ ให้เป็นสังคมที่มีคุณค่าและอยู่ด้วยกัน
อย่างมีความสุข
2.2 เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย
2.3 เพื่อพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ให้มีสภานักเรียนที่เข้มแข็ง
2.4 เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินงานส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักณะ
อันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ
2.5 เพื่อให้ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางาน
ของสภานักเรียน ส่งเสริมการดาเนินงานของสภานักเรียนในโรงเรียนอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสภานักเรียน
ทุกแห่ง
3.1.2 ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบสภานักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกโรงเรียน
3.1.3 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง จานวน 12 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 คณะกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ และหน้าที่ของสภา
นักเรียน เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.2.3 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ได้รับการพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนและมีสภานักเรียนที่เข้มแข็ง
3.2.4 ผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางาน
ของสภานักเรียน ส่งเสริมการดาเนินงานของสภานักเรียนในโรงเรียนอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก

1
2
3

แต่งตั้งคณะทางานและประชุมเพื่อเตรียมการ
จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสภานักเรียน
จัดประชุมอบรมการดาเนินงานสภานักเรียน
3.1 ที่มาสภานักเรียน
3.2 โครงสร้างสภานักเรียน
3.3 รูปแบบการประชุมสภานักเรียน
3.4 เครือข่ายสภานักเรียนและการมีส่วนร่วม
3.5 การบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้
3.6 การเสนอโครงการสภานักเรียนในโรงเรียน
3.7 การประเมินผลการจัดกิจกรรมสภานักเรียน
3.8 การจัดทาเอกสารการดาเนินงานสภานักเรียนในโรงเรียน
ติดตาม วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

5

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พฤษภาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน

หมายเหตุ

กรกฎาคม

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
พฤษภาคม 2563 ถึง กันยายน 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

81

6. งบประมาณ
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. ดาเนินการจัดประชุมคณะทางาน
1,250
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 วัน จานวน 25 คน
1,250
คนละ 50 บาท
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ
45,200
- ค่าอาหารกลางวัน 200 คน ๆ ละ 140 บาท
28,000
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คน ๆ ละ 50 บาท
10,000
- ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 600 บาท 6 ชั่วโมง
7,200
3. ค่าวัสดุ เช่น สมุด ปากกา แฟ้ม
8,000
8,000
4. วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
รวมเป็นเงิน
54,450
7,200 39,250
8,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 1. ระยะเวลาการดาเนินกิจกรรม 2. การวิเคราะห์งบประมาณคลาดเคลื่อน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 1. ประมาณการตามอัตราการเบิกจ่ายของทางราชการ
2. บริหารเวลาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
5. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของโรงเรียนมีสภานักเรียนที่เข้มแข็ง
2. ร้อยละของผู้บริหารและครูผู้ดูแลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและอานาจ
หน้าที่ของสภานักเรียน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบสภานักเรียน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคณะกรรมการสภานักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
8.2 คณะกรรมการสภานักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและหน้าที่ของสภานักเรียน
สามารถน าไปแก้ปั ญหาในโรงเรี ย น และไปใช้ประโยชน์ในกิ จกรรมเชิงสร้างสรรค์ ของโรงเรีย น และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
8.3 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีส ภานักเรียน
ที่เข้มแข็ง
8.4 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินการพัฒนา
องค์กรนักเรียนอย่างต่อเนื่องตามวิถีประชาธิปไตย ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข และ
มีความสุข
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โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับนโยบาย

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต
2. นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ และ
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นเรื่องสาคัญ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น จะต้องสร้างให้
เกิดความตระหนักในความสาคัญของวิชาชีพและหน้าที่ เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส
ไร้ การทุจ ริ ต สามารถสร้ างแรงบั น ดาลใจ แนะนาวิธีการเรียนรู้ และมีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ครู
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา บุ คลากรทางการศึกษาและลู กจ้าง จึ งเป็นผู้ มีบทบาทและกลไกส าคัญในการพัฒ นา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องทาทั้งระบบ ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท ทั้งครู
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง โดยส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการให้บุคลากรใน
สังกัดได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และด้วยวิธีที่หลากหลาย สามารถใช้ดิจิตอลและเทคโนโลยี เข้ามาสนับสนุน
ในการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการจาเป็น ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามสมรรถนะที่ต้องใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงดาเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ให้มีความพร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาและ
ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ได้ รั บ การพั ฒ นาตนเอง ด้ ว ยวิ ธี ที่ ห ลากหลาย ตามความจ าเป็ น และสอดคล้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติหน้าที่
2.2 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
มีศักยภาพ ทักษะในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่
2.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครู ตาแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความ
ประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมตามมาตรฐานตาแหน่ง มีทัศนคติที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2.4 เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูที่มีความรู้
ความสามารถ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม
2.5 เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาเกิดจากกระบวนการชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพในองค์กร และ
ระหว่างองค์กร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

83

2.6 เพื่อสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตาแหน่ง ได้รับการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ข้าราชการครู จานวน 1,800 คน
3.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 177 คน
3.1.3 บุคลากรทางการศึกษา จานวน 76 คน
3.1.4 ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว จานวน 230 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะ
ตามสายงาน ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ สามารถนาไปเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากล อย่างมีคุณธรรม
ความโปร่งใส
3 กิจกรรมที่ 3 อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ
4 กิจกรรมที่ 4 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่น
5 กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สพป. ราชบุรี เขต 1 พบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6 กิจกรรมที่ 6 พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจาและ
ชั่วคราว
7 กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
8 กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
9 กิจกรรมที่ 9 การพัฒนารูปแบบออนไลน์
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ระยะเวลา
ตุลาคม 2562 กันยายน 2563
มิถุนายน-กันยายน
2563

หมายเหตุ

พฤศจิกายน 2562 สิงหาคม 2563
มีนาคม-สิงหาคม
2563
พฤศจิกายน 2562 กรกฎาคม 2563
เมษายน-พฤษภาคม
2563
เมษายน - กันยายน
2563
เมษายน - กันยายน
2563
ตุลาคม 2562 กันยายน 2563
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ. ราชบุรี เดิม) โรงเรียน
และสถานที่เอกชน
6. งบประมาณ เป็นเงิน 1,213,920 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
100,000
ในการปฏิบัติงาน
1.1 คัดเลือกและจัดส่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา
100,000
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เข้ารับการ
พัฒนา อบรม ประชุม สัมมนา ตามโครงการต่าง ๆ
ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการ
(ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ)
รวม
100,000
100,000
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
699,975
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สู่
มาตรฐานสากล อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส
2.1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
อบรม 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 80 คน ๆ ละ 140 บาท
11,200
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน มื้อละ
5,600
35 บาท 2 มื้อ
- ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท
3,600
- ค่าวัสดุ
8,000
ศึกษาดูงาน
- ค่าเช่าเหมารถ 2 คัน 4 วัน ๆ ละ 16,000 บาท
128,000
- ค่าอาหารเช้า มื้อละ 300 บาท 80 คน 1 มื้อ
24,000
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 300 บาท 80 คน 3 มื้อ
72,000
- ค่าอาหารเย็น มื้อละ 300 บาท 80 คน 4 มื้อ
96,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ 35 บาท
5,600
80 คน 2 มื้อ
- ค่าที่พัก 2 คืน 80 คน ๆ ละ 600
96,000
- ค่าของที่ระลึก 2 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท
3,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
2.2 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 อบรม 1 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 140 บาท 177 คน
- ค่าอาหารว่าง 35 บาท 177 คน 1 มื้อ
ศึกษาดูงาน
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ 100 คน ๆ ละ 200บาท
- ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ 100 คน ๆ ละ 200 บาท
- ค่าห้องพัก 100 คน ๆ ละ 600 บาท
- ค่าจ้างเหมารถ 3 คัน 2 วัน คันละ 16,000 บาท
รวม
กิจกรรมที่ 3 อบรมปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วย
สู่มืออาชีพ
3.1 อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 3 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน 100 คน ๆ ละ 140 บาท x 3
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน ๆ ละ
35 บาท ครั้งละ 2 มื้อ 3 ครั้ง
- ค่าวิทยากร 6 คน ๆ ละ 1,200 บาท 3 ครั้ง
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท
- ค่าเอกสารประกอบ 10,000 บาท
3.2 พัฒนาครูผู้ช่วยด้วยระบบ TEPE Online
เป็นฐาน 2 ครั้ง
- ค่าอาหารกลางวัน 100 คน ๆ ละ 140 บาท
2 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 100 คน ๆ ละ
35 บาท 2 ครั้ง ๆ ละ 2 มื้อ
- ค่าวิทยากร 4 คน ๆ ละ 1,200 บาท 2 ครั้ง
- ค่าวัสดุ
รวม
กิจกรรมที่ 4 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและ
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
4.1 การคัดเลือกครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
ดีเด่น
- ค่าจัดทาโล่ 19 รางวัล โล่ละ 1,200 บาท
- ค่ากรอบเกียรติบัตร 19 อัน ๆ ละ 150 บาท
รวม

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

24,780
6,195

699,975
166,200

3,600

40,000
20,000
60,000
96,000
688,375

8,000

42,000
21,000
21,600
10,000
10,000
28,000
14,000
9,600
166,200
25,650

25,650
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งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 5 เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ :
14,175
สพป.ราชบุรี เขต 1 พบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.1 สพป. ราชบุรี เขต 1 พบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (PLC สัญจร)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คน ๆ ละ 35 บาท
14,175
9 ครั้ง
รวม
14,175
- 14,175
กิจกรรมที่ 6 พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจา
60,920
และชั่วคราว
6.1 อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจา
- ค่าอาหารกลางวัน 55 คน มื้อละ 140 บาท
7,700
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 55 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
3,850
- ค่าวิทยากร 3 คน ๆ ละ 1,200 บาท
3,600
6.2 อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน
- ค่าอาหารกลางวัน 177 คน มื้อละ 140 บาท
24,780
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 177 คน 2 มื้อ ๆ ละ
12,390
35 บาท
- ค่าวิทยากร 3 คน ๆ ละ 1,200 บาท
3,600
- ค่าวัสดุ
5,000
รวม
60,920
3,600 52,320
5,000
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
147,000
7.1 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่ง
7.2 การให้คาปรึกษาและการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี ของ ผอ. สพท./
รอง ผอ. สพท./ ผอ. โรงเรียน /รอง ผอ. โรงเรียน
และศึกษานิเทศก์
- ค่าอาหารกลางวัน 60 คน ๆ ละ 140 บาท 2 ครั้ง
16,800
- ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง 60 คน ๆ ละ 70 บาท 2 ครั้ง
8,400
- ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการให้คาปรึกษา 15 คน
72,000
- ค่าพาหนะกรรมการให้คาปรึกษา 15 คน
49,800
รวม
147,000
- 147,000
-
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 8 การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
- พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
กิจกรรมที่ 9 การพัฒนารูปแบบออนไลน์
- พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลกร
ทางการศึกษา รูปแบบออนไลน์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,213,920
38,400 1,142,520
33,000
(ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าที่จ่ายจริง)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
ไม่ได้รับการพัฒนาที่ตรงต่อสมรรถนะ และความต้องการจาเป็น ที่จะนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สนับ สนุ นและส่งเสริมด้านให้ข้าราชการครู ผู้ บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการพัฒนาที่ตรงต่อสมรรถนะและความต้อ งการจาเป็น โดยการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ด้วยวิธีการพัฒนาที่หลากหลายและทั่วถึง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชั่วคราว ได้รับการพัฒนาครบถ้วน
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาและลูกจ้าง
ชั่วคราว มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 95

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
ในสังกัดได้รับการพัฒนา เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามสายงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
สอดคล้องกับ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหาร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1. นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ 2. นางอรสา พึ่งวัน
() ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
() นโยบาย ศธ. 1. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนางานทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
2. จัดทาฐานข้อมูล (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการให้
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
() นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3

1. หลักการและเหตุผล
“ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒ นาแล้ ว ด้วยการพัฒ นาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคน
ในทุกมิติและใน ทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร
นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐที่ต้องดาเนินการพัฒนานาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา ทันสมัย
และโปร่งใส และทั่วถึงเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันก็นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เพื่อ
ทาการปฏิรูประบบบริหารองค์กรของรัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในภาพรวมยังสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ทั้งระบบ และการลงทุนที่คุ้มค่าที่จะไม่ลงทุนซ้าซ้อน หรือการลงทุนที่ไม่เกิดผล
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน มีนโยบายส่ งเสริมให้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริม
ประสิ ทธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การและการจั ดการเรียนการสอน โดยได้ จั ดสรรวัส ดุครุ ภัณฑ์ ด้า น
คอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานในภารกิจดังกล่าว บรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สนับสนุนงานด้านการบริ หารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของ
สานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความปลอดภัย มั่นคง
และเชื่อถือได้
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ
2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแสวงหา
ความรู้แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา
2.4 เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ทางการศึกษา แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา เพื่อแสดงหาความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการใช้งานของทางราชการ
2.6 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็วในการรับและส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
และอินทราเน็ต ของหน่วยงาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 บุคลากรในหน่วยงานแต่ละกลุ่มงาน ๆ ละ 2 คน รวม 20 คน มีความรู้
มีความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
3.1.2 หน่วยงานในสังกัดมีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ครอบคลุมทั่วถึง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพ มี ค วามปลอดภั ย สู ง และมั่ น คง เพื่ อ รองรั บ ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชน
สถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบฐานข้อมูลกลาง
(Big Data) เพื่อให้มีการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วน และสามารถ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งสรรการใช้งานทรัพยากรระบบร่วมกันได้กับหน่วยงานในสังกัด และ
หน่วยงานด้าน ICT อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบบริการ (Server)
สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
3.2.4 มี ก ารพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศ เว็ บ ไซต์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเว็บไซต์กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมการติดตามการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
สถานศึกษา
2 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา (Big Data)
3
4
5
6
7

ระยะเวลา
ต.ค. 2562 –
ก.ย. 2563
ต.ค. 2562 –
ก.ย. 2563
กิจกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสานักงาน
ต.ค. 2562 –
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ก.ย. 2563
กิจกรรมการพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ต.ค. 2562 –
ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ก.ย. 2563
กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน
ต.ค. 2562 –
ก.ย. 2563
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ต.ค. 2562 –
การสื่อสาร โดยใช้ Google App For Education
ก.ย. 2563
กิจกรรมพัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber)
ต.ค. 2562 –
ก.ย. 2563

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษา
6. งบประมาณ เป็นเงิน 200,900 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การติดตามการจัดหาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ในการติดตามช่วยเหลือ
7,200
7,200
สถานศึกษา ให้จัดหาผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับสถานศึกษา จานวน 3 คน x 120 บาท x
20 วัน
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาฐานข้อมูลกลางทาง
30,500
การศึกษา (Big Data)
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุม
500
รวบรวมความต้องการข้อมูลสารสนเทศ
ของแต่ละกลุ่มงาน จานวน 10 คน x 50
2.2 ค่าจัดซื้อจัดจ้างทาฐานข้อมูลกลางทาง
การศึกษา (Big Data)
30,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
3.1 ค่าวัสดุในการปรับปรุงระบบเครือข่าย
30,000
30,000
อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล
50,600
(Video Conference) ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่
และสถานศึกษา
4.1 ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
36,120
ในประชุมทาความเข้าใจระบบการ
ประชุทางไกล (Video Conference) กับ
สถานศึกษา จานวน 172 โรงเรียน x 1 วัน x
210 บาท
4.2 ค่าวิทยากร 1 คน x 6.5 ช.ม. x 1,200 บาท
7,800
4.3 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
1,680
เจ้าหน้าที่ จานวน 8 คน x 1 วัน x 210 บาท
4.3 ค่าวัสดุ และค่าระบบอินเทอร์เน็ต
5,000
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเว็บไซต์
ของหน่วยงานภายใน
5.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
4,200
4,200
อบรมบุคลากรในการพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มงาน
จานวน 10 คน x 2 วัน x 210 บาท
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ Google App
For Education
6.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
8,400
8,400
อบรมบุคลากรด้านการใช้งาน Google App
For Education กลุ่มงานละ 2 คน
จานวน 20 คน x 2 วัน x 210 บาท
กิ จ กรรมที่ 7 พั ฒ นาระบบป้ อ งกั น อาชญากรรม
ทางไซเบอร์ (Cyber)
7.1 ต่อสัญญา License ระบบป้องกัน Panda
70,000
70,000
Endpoint Protection
รวมเป็นเงิน
200,900
7,800 88,100 105,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environment Risk)
การไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และระบบสื่อสารที่ มีประสิทธิภาพเพียงพอ
2) บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย มั่นคง
2) ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรในสังกัดให้เข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดหน่วยงานมีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
2. หน่วยงานในสังกัดมีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ครอบคลุมทั่วถึง
3. หน่วยงานในสังกัดสามารถประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
เชิงคุณภาพ
1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ มีความปลอดภัยสูง และมั่นคง
2. ระบบฐานข้อมูลกลาง ฐานข้อมูลเว็บไซต์ มีการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดมีช่องทาง
ในการติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
9.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศตามสภาพปัญหา ความต้องการ
9.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ ICT เพื่อการบริหาร
และการเรียนรู้
9.4 โรงเรียนในสังกัดสามารถประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความปลอดภัยสูง และมั่นคง
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ (Coding)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ 2. นางสาวศุภากร ทองน้อย
3. นางอาไพ มาศศิริทรัพย์
4. นางสาวจริยา สุธาพจน์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย ศธ.
( ) นโยบาย สพธ. ข้อที่ 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการแผลเหตุผล
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2561-2580 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ว่า คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง และการเปลี่ ย นแปลงของโลก ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุ ประสงค์ 4 ประการ ดัง นี้
1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2) พัฒนาคนไทยให้เป็น
พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3) พัฒนาสังคมไทย ให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคีและร่วมกัน ผนึกกาลัง มุ่งสู่การพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพื่อนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้
ปานกลางและความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง
วิทยาการคานวณ (computing Science) เป็นทักษะที่เสริมสร้างศักยภาพของคนในศตวรรษที่ 21
เช่นการแก้ปัญหาในการผลิต การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีม และการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น หรือการวางแผนดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า และการลงทุนวิทยาการ
คานวณจึงเป็นรากฐานของการสร้างอนาคต ให้เด็กไทยมีรากฐานความคิดด้านวิทยาการคานวณนาไปสู่
การเรียนโปรแกรมอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบที่จะยกระดับคุณภาพ
การผลิต มวลรวมของประเทศ (GDP) ในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคานวณระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
2.2 ยกระดับผู้เรียนวิทยาการคานวณทุกระดับให้มีทักษะพื้นฐานและต่อยอดการพัฒนาสู่โครงงาน
ในอนาคตได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครู ผู้ ส อนวิ ทยาการคานวณร้ อยละ 100 ได้รั บ การพั ฒ นาการจัด การเรียนการสอน
วิทยาการคานวณ
3.1.2 ผู้เรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการคานวณครบทุกระดับชั้น
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3.2.2 ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีผลการเรียนและมีทักษะในการทาโครงงาน ที่มีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2

กิจกรรมหลัก
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยาการคานวณ
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ

3

สรุปผลโครงการ การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ

ระยะเวลา
มีนาคม 2563
พฤษภาคม สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงิน 90,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครู
วิทยาการคานวณ
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการคานวณ
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลโครงการ การจัด
การเรียนการสอนวิทยาการคานวณ
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
84,000
84,000
6,000

-

6,000

-

-

-

-

-

90,000

-

90,000

-

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) ครูอาจเดินทางมาไม่ครบตามจานวนเพราะว่ามีภารกิจ
2) จานวนศึกษานิเทศก์มีน้อยอาจไม่มีเวลาในการนิเทศติดตาม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือ แต่งตั้งคณะกรรมการและประธาน
เครือข่ายเข้าร่วมในการนิเทศติดตาม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

95

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาการคานวณ ร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน
2. เชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนวิทยาการคานวณจัดการเรียนการสอน ตามสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนวิทยาการคานวณมีทักษะความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ผู้เรียนมีผลการประเมิน ตัวชี้วัดได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ส่งเสริมการคัดลายมือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
1. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ 2. นางสาวศุภากร ทองน้อย
3. นางอาไพ มาศศิริทรัพย์
4. นางสาวจริยา สุธาพจน์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย ศธ.
( ) นโยบาย สพธ. ข้อที่ 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการแผลเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันไม่ว่าสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางใด กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยยังคงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จาเป็นในด้านการสื่อสาร
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนทั้งหมดจะต้องได้รับการฝึกฝน ให้ผู้เรียน
สามารถเข้ า ใจหลั ก ภาษาและวรรณคดี ไ ทย อย่ า งเห็ น คุ ณ ค่ า ในฐานะที่ เ ป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรม
โดยครูผู้ สอนจะต้องหาเทคนิ ควิธีการเพื่อพัฒ นาผู้ เรียน เกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิช าและมีทักษะ
ในการศึกษาในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการสารวจผลการเขียนบรรยายการเขียนเรียงความ และการจัดคัดลายมือของผู้เรียนครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พบว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึ งพอใจ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เห็น ความส าคัญในการพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียน และพัฒ นาตนเองในการยกระดับคุณภาพการคัดลายมือ
ตามรูปแบบมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระภาษาไทย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเน้นการ
เขียนและการคัดลายมือนักเรียนให้มีคุณภาพ
2.2 เพื่อค้นหาและประกาศเกียรติคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงาน ปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการคัดลายมือภาษาไทย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจานวน 1,826 คน ได้รับ
การพัฒนาการเขียนและคัดลายมือให้ใช้ในการสื่อสารได้ดีขึ้น และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
3.1.2 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาการเขียนและ
คัดลายมือทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ทั ก ษะในการเขี ย นสื่ อ สาร
ทางราชการ และชีวิตประจาวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารการเขียนได้อย่างมีคุณภาพ
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4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 การประชุมคณะกรรมการและผู้บริหารสถานศึกษา
2 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการคัดลายมือและการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ระบบนิเทศออนไลน์
3 ประกวดคัดลายมือระดับโรงเรียน ระดับเครือข่ายและ
ระดับเขตพื้นที่ 5 วัน

ระยะเวลา
มกราคม 2563
มีนาคม 2563

หมายเหตุ

มิถุนายน กันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2563
สถานที่ดาเนินการ สถานศึกษาทุกแห่ง, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงิน 50,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการและ
ผู้บริหารสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการ
คัดลายมือและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ระบบ
นิเทศออนไลน์
กิจกรรมที่ 3 ประกวดคัดลายมือระดับโรงเรียน
50,000
ระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่ 5 วัน
3.1 จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เครือข่ายละ
45,000
5,000 บาท จานวน 9 เครือข่าย
5,000
3.2 ค่าโล่รางวัล และเกียรติบัตร
รวมเป็นเงิน
50,000
45,000 5,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
โรงเรียนอาจมีเวลาเตรียมตัวไม่มาก จัดไม่ทัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
พัฒนาการเขียนและคัดลายมือทางระบบนิเทศออนไลน์
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
ร้อยละของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาการเขียนและ
คัดลายมือได้
2. เชิงคุณภาพ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาทักษะการเขียน และคัดลายมือได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 85
ร้อยละ 85

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพัฒนาการการเขียน และคัดลายมือดีขึ้น
9.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และการคัดลายมือ
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โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มกฎหมายและคดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวพัชรา ฤทธิ์เรืองรุ่ง
2. นายจารึก เมี้ยนละม้าย
3. นางสาววลัยพรรณ โรจนมงคล
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย ศธ.
( ) นโยบาย สพธ. ข้อที่ 3
______________________________________________________________________________
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาด้านการ
ดาเนินการทางวินัย กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาที่กระทาความผิดทางวินัย
ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญ การดาเนินการทางวินัย ตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสืบสวน
สอบสวนวินัย จึงควรต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านการดาเนินการทางวินัย และ
ผู้บั งคับ บั ญชา ควรทราบบทบาทอานาจหน้าที่ของตนเอง การดาเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ครบถ้วน สมบูรณ์ให้มากที่สุด
ดังนั้น การเสริมสร้ างความรู้ การดาเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จึ งเป็ น เรื่ องที่ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในฐานะผู้ ควบคุ ม กากับ ดูแ ล
ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มี ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบฯ วิธีปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัย เป็นผลให้โอกาสที่จะกระทาผิดวินัยก็จะลดลง จึงได้จัดทาโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด มีความรู้เรื่องการดาเนินการทางวินัย กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติกาหนด
2.2 เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา ข้า ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาในสั ง กัด สามารถ
ปฏิบัติงานการดาเนินการทางวินัยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อก่อให้เกิดผลในการกาหนดนโยบายพัฒนา ส่งเสริม แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางวินัยไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จานวน 175 โรงเรียน รวม 175 คน
3.1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 175 โรงเรียน รวม 175 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การดาเนินการ
ทางวินัย
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3.2.2 ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมาย และอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก

1

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ระเบียบ วิธีปฏิบัตงิ านการ
ดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง เวลา 3 วัน
รุ่นที่ 1 (จานวน 117 คน)
รุ่นที่ 2 (จานวน 117 คน)
รุ่นที่ 3 (จานวน 116 คน)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มกราคม –
กันยายน 2563

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 – กันยายน พ.ศ. 2563 สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมลีลาวดี
(สปจ. เดิม) อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
6. งบประมาณ เป็นเงิน 118,000.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ :
ที่
1

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
ที่ใช้
ในการใช้งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดาเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
3 รุ่น 175 โรงเรียน จานวน 350 คน คณะทางาน
10 คน เข้ารับการฝึกอบรมรวม 3 วัน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รุ่นที่ 1 จานวน 117 คน
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ*120 บาท*1 วัน*117 คน
14,040
คณะทางาน *120 บาท *1 วัน *10 คน
1,200
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม*70 บาท*1 วัน*117 คน
8,190
คณะทางาน*70 บาท*1 วัน*10 คน
700
รุ่นที่ 2 จานวน 117 คน
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ*120 บาท*1 วัน*117 คน
14,040
คณะทางาน*120 บาท*1 วัน*10 คน
1,200
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม*70 บาท*1 วัน*117 คน
8,190
คณะทางาน*70 บาท*1 วัน*10 คน
700
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ที่

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
ที่ใช้
ในการใช้งบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รุ่นที่ 3 จานวน 116 คน
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ*120 บาท*1 วัน*116 คน
13,920
คณะทางาน*120 บาท*1 วัน*10 คน
1,200
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม*70 บาท*1 วัน*116 คน
8,120
คณะทางาน*70 บาท*1 วัน*10 คน
700
- ค่าวิทยากร*2 คน*3 วัน*3 ชม.*600 บาท
10,800
- ค่าวัสดุในการดาเนินการ ค่าอุปกรณ์ เอกสาร
35,000
ประกอบการบรรยาย *100 บาท *350 คน
รวมเป็นเงิน
118,000 10,800 72,200
35,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) ผู้เข้าอบรมบางส่วนไม่ได้ฟังการบรรยายตลอดระยะเวลาการอบรมจึงไม่สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
2) ผู้เข้ารับการอบรมไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติทางการดาเนินการทางวินัย
ขาดความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) ควบคุมให้ผู้เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร และจัดให้เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาชี้แจงปัญหา
ข้อสงสัย ให้ผู้รับการอบรมตลอดหลักสูตร
2) จัดหาวิทยากรผู้บรรยายที่สามารถบรรยายเนื้อหาและความรู้ตรงตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้เมื่อผ่านการอบรม
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
1.1 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผ่านการอบรมหลักสูตรการดาเนินการทางวินัยฯ
1.2 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกแห่งผ่านการอบรม
หลักสูตรการดาเนินการทางวินัยฯ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
2.2 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สามารถปฏิบัติงานการดาเนินการทางวินัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3 ร้อยละของการนาความรู้ที่ได้รับกาหนดนโยบายพัฒนา ส่งเสริม แก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการเรื่องการดาเนินการทางวินัยไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ
เป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันการทาผิดวินัย

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ทาให้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด มีความรู้เรื่องการดาเนินการทางวินัย กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติกาหนด
9.2 ทาให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถ
ปฏิบัติงานการดาเนินการทางวินัยอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9.3 ทาให้เกิดผลในการกาหนดนโยบายพัฒนา ส่งเสริม แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการเรื่องการ
ดาเนินการทางวินัยไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
2. นางอรสา พึ่งวัน
() ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
() นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4

1. หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิตเป็ น อย่ างมาก โดยเฉพาะคุณภาพของคนที่เป็นกาลั งส าคัญในการพัฒ นาสั งคมและประเทศ
เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
มหาวชิร าลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ สีมาคุณากรปิ ยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระปณิธานอัน แน่วแน่ในการที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนาประเทศ เพื่อนาความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิด
แก่ประชาชนชาวไทย
งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ชี้ให้เห็นว่าสาเหตุหลัก
ส่วนหนึ่งของปัญหา คุณภาพการศึกษาไทย คือ การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็นระบบที่ไม่เอื้อ
ต่ อ การสร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) หลั ก สู ต รและต าราเรี ย นของไทยไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
การพัฒนาทักษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ซึ่งมีผลทาให้การเรียนการสอน ตลอดไปจนถึง
การทดสอบยังคงเน้นการจดจาเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง อีกทั้งสภาพ
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน กาลังประสบปัญหาในด้านคุณภาพของนักเรียน ปรากฏอยู่
ในหลายพื้นที่ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดครูหรือครูไม่ครบชั้นไม่ครบสาระการเรียนรู้ ครูมีประสบการณ์หรือ
ทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย ขาดสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยและการเข้าถึงได้ลาบาก ครูมีเวลาในการจัดการเรียน
การสอนน้อย กิจกรรมของโรงเรียนมีมาก ทรัพยากรที่มีกระจัดกระจายไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
อย่างคุ้มค่า และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ก็ทาได้ในวงจากัด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เป็นการจัด
การศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียน
ขนาดเล็ ก ครู ส ามารถจั ด การเรี ย นรู้ ใ นทุ ก สาระได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นัก เรี ยนและครู ไ ด้เ ข้ า ถึง สื่ อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียนและครูมีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจั ดการศึกษา การน าเทคโนโลยี การศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพ
การศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television
; DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning via Information
Technology ; DLIT) มาดาเนินงานโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการ
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สนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการ
จัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลด ความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน อันเป็นการดาเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและ
สนองพระราชดาริในการที่จะพัฒนาการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television ; DLTV) จึงได้ดาเนินการ
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อ
ส่งเสริมให้สถานศึกษา ครูส ามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่หลากหลายของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน รวมทั้ งเป็นการลดช่องว่างในการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เข้าถึงข้อมูล ความรู้
สารสนเทศได้เพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ
โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ในสังกัดให้ได้มาตรฐาน
2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV ในสังกัด
2.3 เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการ DLTV ใช้อุปกรณ์ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV จานวน 102 โรง ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ได้มาตรฐาน
3.1.2 โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการ DLTV จานวน 102 โรง ได้รับการนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นรูปธรรม
3.1.3 มีหน่วยสนับสนุน แนะนา ปรับปรุง ดูแลให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ระบบ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสถานศึกษา
3.1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบใน
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV
3.2. เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูสามารถจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในการ
จัดการเรียนการสอนที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2.2 โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนในโครงการ DLTV จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก

1

3

กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งหน่วยสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือระบบอุปกรณ์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่ดี

4

กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล

2

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ต.ค. 2562ก.ย. 2563
ต.ค. 2562ก.ย. 2563
ต.ค. 2562ก.ย. 2563
ก.ย. 2563

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษา
6. งบประมาณ เป็นเงิน 134,500 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
ที่
1

2

3

4

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
ที่ใช้
ในการใช้งบประมาณ
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งหน่วยสนับสนุน ให้ความ
102,100
ช่วยเหลือระบบอุปกรณ์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
1.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2,100
(10 คน x 1 วัน x 210 บาท)
1.2 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ
- 100,000
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
26,100
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
2.1 ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
2,100
(10 คน x 1 วัน x 210 บาท)
2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 20 วัน x 120 บาท)
24,000
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนที่มี
3,150
ผลการปฏิบัติที่ดี
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
3,150
(15 คน x 1 วัน x 210 บาท)
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผล
3,150
- ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม
3,150
(15 คน x 1 วัน x 210 บาท)
รวมเป็นเงิน
134,500
24,000 10,500 100,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) โรงเรียนขนาดเล็ก จานวนนักเรียนมีน้อย ข้าราชการครูก็จะไม่ครบชั้น
2) โทรทัศน์ขนาดไม่เหมาะสมกับขนาดห้องและมีการติดตั้งสูงกว่าสายตา
3) โรงเรียนมีการนานักเรียนมาคละชั้นเรียนในการจัดการเรียนการสอน DLTV
4) โรงเรียนมีการนานักเรียน 2 ห้องเรียนมาเรียนรวมไว้ในห้องเดียวกัน
5) ห้องเรี ยนที่จั ดการเรียนการสอน DLTV มีแสงสว่างเข้าทางประตู หน้าต่าง ส่ งผลให้ นักเรียนเห็ นภาพ
ไม่ชัดเจน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) แนะนา ติดตาม ดูแลช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก ในด้านการใช้งานอุปกรณ์ให้เหมาะสม
2) แนะนาการนานักเรียน 2 ห้องมาเรียนรวมกัน หรือมีการนานักเรียนมาคละชั้น ควรมีการ
แบ่ งกั้น บริ เวณให้ ชัดเจน ติด ตั้งอุป กรณ์ไม่ใ ห้ เสี ยงตีกัน และคุณครู ส ามารถดูแลทั้ง 2 ชั้นได้ในบริเวณ
เดียวกัน
3) แนะนาช่วยเหลือการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเหมาะสมทั้งด้านการติดตั้งโทรทัศน์
การป้องกันแสงสว่างจากภาพนอก
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเป็นรูปธรรม
เชิงคุณภาพ
2.1 โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
2.2 โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้รับความช่วยเหลือ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ดูแล ระบบอุปกรณ์
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน และโรงเรียนในโครงการในสังกัดจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ตามมาตรฐาน
9.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้งานระบบและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการ
สอนและการบริหาร นาไปสู่การสร้างนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า
9.3 มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนการดาเนินงานการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ได้มาตรฐาน
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9.4 มีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสื่อ นวัตกรรม ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
ที่มีความหลากหลาย
9.5 สื่อ/ ผลงาน ที่มีคุณภาพและเกิดจากการสร้างสรรค์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และเป็นต้นแบบแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการสร้างสื่อที่จะ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับ

พัฒนาระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางอรสา พึ่งวัน
2. นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
( ) นโยบาย สพธ. ข้อที่ 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการแผลเหตุผล
การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจาเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดี
เป็นปัจจุบันเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยงในการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์ เข้ามามีบทบาทเป็ น อย่ างกว้างขวางและเป็นจานวนมาก และระบบการทางานส่ ว นใหญ่
เชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทางานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของสานักงาน
ให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสานักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากการใช้แรงงานมา
ใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโนยีมากขึ้น เพื่อช่วยในการทางานด้านการประมวลผลข้อมูล (Data Processing)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) องค์กรนั้น
สามารถให้ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการบริหารทรัพยากรทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการเพิ่มพูน ทักษะความสามารถของ
บุคลากรให้สามารถตอบสนอง เป้าหมายและนโยบายการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จะทาให้การตรวจสอบข้อมูล การเรียกขอและการ
รายงานข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลที่จัดเก็บจะเน้นความสมบูรณ์ถูกต้อง ทั้งนี้
บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เพื่อความถูกต้องและเข้าใจตรงกันในการ
นาเสนอข้อมูลต่าง ๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีแนวทางการปฏิบัติงาน และสามารถจัดระบบสารสนเทศของตนเองได้อย่างชัดเจนจนเป็นปัจจุบัน และ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และให้ครอบคลุมในการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา และเพื่อการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้มีความครบถ้วน เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในด้านการนาเสนอรายงาน
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 นาระบบข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร และการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพิ่มการใช้เครื่องอ่านบัตร Smart Card (ใช้กับบัตรสมาร์ทการ์ด และบัตรประจาตัว
ประชาชน)
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2.5 เพิ่มการคัดกรองเด็กยากจนที่ครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ (ครอบครัวมีรายได้
เฉลี่ยไม่เกิน 40,000 บาทต่อปี)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิ บัติการ การใช้โปรแกรมนักเรียนรายบุคคล (SMIS) บุคลากรระดับ
สถานศึกษา จานวน 177 โรงเรียน
3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาสามารถใช้โป
แกรมนักเรียนรายบุคคล (SMIS) ในการบริหารจัดการ
3.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาสามารถจัดทา
ตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษามาบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถเผยแพร่เอกสารให้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเข้าสู่ระบบ
2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมนักเรียนรายบุคคล
จานวน 4 รุ่น ๆ ละ 2 วัน
รุ่นที่ 1 ผู้เข้าอบรม 45 คน เจ้าหน้าที่ 7 คน วิทยากร 1 คน
รุ่นที่ 2 ผู้เข้าอบรม 41 คน เจ้าหน้าที่ 7 คน วิทยากร 1 คน
รุ่นที่ 3 ผู้เข้าอบรม 44 คน เจ้าหน้าที่ 7 คน วิทยากร 1 คน
รุนที่ 4 ผู้เข้าอบรม 47 คน เจ้าหน้าที่ 7 คน วิทยากร 1 คน
3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติการ
4 รายงานผลการดาเนินงาน
5 ติดตามนักเรียนซ้าซ้อน (ภาคเรียนที่ 1)
6 ติดตามนักเรียนไม่มีตัวตนในสถานศึกษา

ระยะเวลา
มี.ค.- เม.ย. 2563
พ.ค. – มิ.ย. 2563

หมายเหตุ

พ.ค. – มิ.ย. 2563
มิ.ย. – ก.ค. 2563
ก.ค. – ส.ค. 2563
พ.ย. – ธ.ค. 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 สถานที่ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 164,200 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม
นักเรียนรายบุคคลจานวน 4 รุ่น ๆ ละ 2 วัน
รุ่นที่ 1
ค่าอาการกลางวัน 53 คน x 140 บาท x 2 วัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 53 คน x 70 บาท x 2 วัน
รุ่นที่ 2
ค่าอาหารกลางวัน 49 คน x 140 บาท x 2 วัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 49 คน x 70 บาท x 2 วัน
รุ่นที่ 3
ค่าอาหารกลางวัน 52 คน x 140 บาท x 2 วัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 52 คน x 70 บาท x 2 วัน
รุ่นที่ 4
ค่าอาหารกลางวัน 54 คน x 140 บาท x 2 วัน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 54 คน x 70 บาท x 2 วัน
ค่าวิทยากร 1 คน/ วัน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 600 บาท
จานวน 8 วัน
ค่าวัสดุสาหรับประชุมและจัดเก็บข้อมูล
ค่าจัดจ้างทารูปเล่ม 70 เล่ม ๆ ละ 195 บาท
กิจกรรมที่ 2 ติดตามนักเรียนซ้าซ้อน (ภาคเรียนที่ 1)
กิจกรรมที่ 3 ติดตามนักเรียนไม่มีตัวตนในสถานศึกษา
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
164,200
14,840
7,420
13,720
6,860
14,560
7,280
15,120
7,560
28,800
13,000

164,200

28,800

13,640
9,600
11,800
122,400

13,000

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) การนาเข้าข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการ
2) อุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล และระบบสารสนเทศมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ของระบบอาจถูกล้วงข้อมูลได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ต้องมีการคัดกรองตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งก่อนนาไปเผยแพร่
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และหน่วยงาน
สถานศึกษา สามาถนาเสนอข้อมูล สามารถสืบค้น จัดเก็บ การรายงาน เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทันท่วงที
2. เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หน่วยงานและ
สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนถูกต้อง และนามาบริหารจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถพัฒนา
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องทันสมัย
และยังส่งผลให้กับหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษามาบริหารจัดการได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับนโยบาย

ปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ สปจ.ราชบุรี (หลังเดิม)
กลุ่มอานวยการ
1. นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์
2. นางลายอง เพิ่มพูล
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6

1. หลักการและเหตุผล
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้ อมของส านักงานเป็นองค์ประกอบที่สาคั ญต่อการปฏิบัติ
ราชการจาเป็นต้องมีการจัดอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปรั บ ปรุ งพัฒ นาอาคารสถานที่ให้ ที่มีอยู่ให้ มั่นคง ปลอดภัย เพียงพอต่อความความต้องการใช้งานและ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงมีการปรับพื้นที่สิ่งแวดล้อมให้เป็น
ระเบียบ สวยงามอยู่เสมอ เพื่อให้การรักษาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในสานักงานให้คงสภาพที่สวยงาม
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในสานักงานทุกคนต้องมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบารุงรักษา
อาคาร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ อาคารสถานที่น่าอยู่ น่าปฏิบัติงาน สามารถ
อานวยความสะดวกได้ตามมาตรฐานสานักงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ
2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี (สปจ. เดิม) ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้สวยงาม
อยู่เสมอ ตัวอาคาร ได้รับการดูแล รักษาให้มีความมั่นคง แข็งแรง ใช้งานได้
3.2 เชิงคุณภาพ
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี (สปจ. เดิม) ได้รับพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมหลัก
สารวจและวางแผนดาเนินการ
ขออนุมัติการดาเนินการ
ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการ
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี (สปจ. เดิม)
6. งบประมาณ เป็นเงิน 150,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1. สารวจและวางแผนดาเนินการ
2. อนุมัติการดาเนินการ
3. ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการ
5. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
150,000
150,000
- 150,000
-

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) อาคารสถานที่หากขาดการซ่อมแซมบารุงรักษา อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ทางราชการตลอดจนการเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ
2) สภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงาม การให้บริการอานวยความสะดวกไม่เพียงพอมีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) สารวจอาคารสถานที่ที่สมควรได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซม
2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุง ดูแล สภาพภูมิทัศน์ให้เพียงพอ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 100 ของอาคารสถานที่ได้รับการดูแลรักษา ให้มีสภาพการใช้งานได้
และมีคุณภาพตารมมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 100 ของอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก มีความเพียงพอ
ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ตามตัวชี้วัดมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ระดับ 5

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บริเวณสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี (สปจ.เดิม) ร่มรื่น ภูมิทัศน์สวยงามอยู่เสมอ
9.2 สภาพอาคารของสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี (สปจ.เดิม) มีความมั่นคง ปลอดภัย
พร้อมใช้งาน 100 เปอร์เซ็นต์
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โครงการ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ 2. นางลายอง เพิ่มพูล
3. นางสาววลัยพรรษ อินทรภิรมย์
สอดคล้องกับนโยบาย
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้การจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สอดคล้อง
กับการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูประบบราชการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทย เป็นคนเก่ง ดี
และมีความสุข มีความสามารถในการแข่งขันที่เป็นสากล จาเป็นต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรโดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ งผู้ บ ริ ห ารและข้าราชการจะต้องมีก ารพัฒ นาสมรรถนะที่ส าคัญ ๆ ในเรื่ องคุณธรรม จริยธรรม
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ มีทักษะในการคิด การตัดสินใจ ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และในสภาวะ
การเป็นผู้นา จาเป็นต้องเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรดังกล่าวมีสมรรถนะ
ในการเปลี่ยนการบริหารจัดการ และวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการประกอบอาชีพราชการได้อย่างสมเกียรติ และภาคภูมิใจ อันจะส่งผลไปสู่รากหญ้าของ
การศึกษาต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และมีความรู้คู่สังคมไทย จึงได้จัดให้มีการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการในสังกัดได้รับความรู้จากองค์ความรู้ใหม่ ๆ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เข้าร่วมประชุม จานวน 175 คน
3.1.2 ผู้อานวยการกลุ่ม/ หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ จานวน 38 คน
3.1.3 จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 จานวน 12 ครั้ง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบนาสู่การปฏิบัติได้
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4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3

กิจกรรมหลัก
ประชุมเพื่อวางแผนจัดทาเอกสาร
จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
จัดประชุมผู้บริหารประจาเดือน

ระยะเวลา
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน 2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ จานวน 124,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200x35x12 ครั้ง
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 ครั้ง ๆ ละ 200 คน
คนละ 120 บาท
1.3 ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
84,000
24,000
124,000

-

108,000

16,000
16,000

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามอบหมายให้ตัวแทนหรือบุคคลอื่น
มาเข้าร่วมโครงการจึงไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่โครงการกาหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ควรกาชับเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายตามโครงการให้เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนโดนประสานในหลายช่องทาง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เข้าร่วมประชุม จานวน 175 คน
2. ผู้อานวยการกลุ่ม/ หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ จานวน 38 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิดที่เป็นระบบนาสู่การปฏิบัติได้

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90

ระดับ 5

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความ
เข้าใจ มีทักษะและกระบวนการคิดที่เป็นระบบ สามารถนาไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับนโยบาย

ประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา
กลุ่มอานวยการ
1. นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ 2. นางดวงตา เข็มทอง
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6

1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีหน้าที่ในการดาเนินการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ กิ จ กรรมด้า นการศึกษาขององค์ กร ตลอดจนนโยบายของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สาธารณชน และผู้เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาได้รับรู้และรับทราบ
ข่าวความเคลื่อนไหว เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง อันจะเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นไปในทางที่ดี
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่จะทาให้การดาเนินกิจการขององค์กรประสบความสาเร็จ และ
เข้าใจในการดาเนินกิจการขององค์กร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อผลิตสื่อ และรายงานกิจกรรมทางด้านการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ เคเบิ้ลทีวี บอร์ดกิจกรรม
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และสื่ออื่น ๆ ให้สาธารณะชนได้รับทราบ
2.2 เพื่อเชื่อมโยงข่าวสารงานนโยบาย ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ สู่ประชาชน
2.3 เพื่อจัดทา VTR เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และนาเสนอผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้
2.3.1 กิจกรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.3.2 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(KRS)
2.3.3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินการ (ITA)
2.3.4 มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.3.5 การนาเสนอผลการดาเนินงานตามนโยบาย และประเด็นยุทธศาสตร์
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ นาเสนอข่าวกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานและโรงเรียนใน
สังกัดในรูปของใบข่าว โปสเตอร์ข่าวตลอดทั้งปี และใบข่าวอิเลคทรอนิกส์
3.1.2 ผลิตส่งข่าวรายงานกิจกรรมการศึกษาผ่านสื่อเคเบิ้ลทีวี และเผยแพร่ออนไลน์ในรูปแบบ
คลิปวีดิโอ
3.1.3 จัดทาป้ายนิเทศและป้ายกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3.1.4 บันทึกภาพกิจกรรม วีดีทัศน์และจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์
3.1.5 ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมโครงการผ่านสื่อเว็บไซต์ เคเบิ้ลทีวี และวิทยุ
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3.1.6 ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของสานักงาน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผลงาน นวัตกรรม ผลสาเร็จ กิจกรรม ของโรงเรียน ครูและนักเรียนได้เผยแพร่
สู่สาธารณชนอย่างสม่าเสมอ
3.2.2 ครูมีเวที ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน นวัตกรรม ผลสาเร็จของโรงเรียนและ
นักเรียน
4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 การจัดทาสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมขององค์กร
เช่น แผ่นพัน, หนังสือวันสาคัญ
2 การจัดทาบอร์ด, ป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
สพป.ราชบุรี เขต 1
3 การบันทึกภาพและบันทึกวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าว
กิจกรรม
4 การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
5 การประชาสัมพันธ์บนสื่ออิเลคทรอนิกส์
6 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนข่าว การส่งผลงาน นวัตกรรม
ผลสาเร็จกิจกรรมของครู นักเรียน สื่อออนไลน์

ระยะเวลา
ต.ค. 2562-ส.ค.
2563
ต.ค. 2562-ส.ค.
2563
ต.ค. 2562-ส.ค.
2563
ต.ค. 2562-ส.ค.
2563
ต.ค. 2562-ส.ค.
2563
ต.ค. 2562-ส.ค.
2563

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงิน 100,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้:
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนข่าว การส่งผลงาน นวัตกรรม ผลสาเร็จ
กิจกรรมของครู นักเรียน สื่อออนไลน์
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 200 คน ๆ ละ
35 บาท 2 มื้อ
2. ค่าอาหารกลางวัน 200 คน ๆ 140 บาท
3. ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ช.ม. ๆ ละ
600 บาท

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
49,200
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กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 2 การจัดทาสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่
ความรู้ และกิจกรรมขององค์กร เช่นแผ่นพับ,
หนังสือวันสาคัญ
กิจกรรมที่ 3 การจัดทาบอร์ด,ป้ายไวนิล
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของ สพป. ราชบุรี
เขต 1
กิจกรรมที่ 4 การบันทึกภาพและบันทึก
วีดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมที่ 5 การประชาสัมพันธ์บนสื่อ
อิเลคทรอนิกส์
กิจกรรมที่ 6 การประชาสัมพันธ์ทาง
วิทยุกระจายเสียง, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
10,800
10,800
10,000

-

10,000

-

10,000

-

10,000

-

10,000

-

10,000

-

10,000

-

10,000

-

100,000

7,200

92,800

-

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ นาเสนอข่าวกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในสานักงานและโรงเรียนในสังกัด
ในรูปของใบข่าว โปสเตอร์ข่าวตลอดทั้งปี และใบข่าวอิเลคทรอนิกส์
2. ผลิตส่งข่าวรายงานกิจกรรมการศึกษาผ่านสื่อเคเบิ้ลทีวี และเผยแพร่ออนไลน์ในรูปแบบ
คลิปวีดิโอ
3. จัดทาป้ายนิเทศและป้ายกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
4. บันทึกภาพกิจกรรม วีดีทัศน์และจัดทาข่าวประชาสัมพันธ์
5. ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมโครงการผ่านสื่อเว็บไซต์ เคเบิ้ลทีวี และวิทยุ
6. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของสานักงาน
เชิงคุณภาพ
1. ผลงาน นวัตกรรม ผลสาเร็จ กิจกรรม ของโรงเรียน ครู และนักเรียนได้เผยแพร่สู่
สาธารณชนอย่างสม่าเสมอ
2. ครูมีเวที ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน นวัตกรรม ผลสาเร็จของโรงเรียน
และนักเรียน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90

ระดับ 5

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความเข้าใจ
มีทักษะและกระบวนการคิดที่เป็นระบบ สามารถนาไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้
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โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กลุม่ อานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์
2. นางนงนุช โพธิพันธุ์
สอดคล้องกับนโยบาย
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
( ) นโยบาย สพฐ.. ข้อที่ 6
1. หลักการและเหตุผล
ตามระเบี ยบของคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่ นดิ นว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุ มภายใน
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ รายงานการควบคุ ม ภายในอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ทุ ก สิ้ น
ปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการควบคุม ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมต่อสภาพแวดล้ อมและ
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการดาเนินการให้สอดรับต่อแนวทางการดาเนินการบริหารจัดการที่ดี
เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการของระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทารายงานการควบคุมภายในได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเสร็จทันตามกาหนด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาและบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 190 คน ได้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน และสามารถวางระบบควบคุมภายในและปรับใช้กับหน่วยงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
3.2.2 บุคลากรทั้งในสถานศึกษาและสานักงานฯ จัดทารายงานการควบคุมภายในได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และจัดส่งได้ตามกาหนด
4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 แต่งตั้งคณะทางาน จัดทาเอกสาร

ระยะเวลา
มิ.ย.2563

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ก.ค.2563

3 ประเมินผล/ สรุปผลการดาเนินงาน

ก.ย.2563
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมลีลาวดี ตาบลดอนตะโก อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
6. งบประมาณ เป็นเงิน 47,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
190 x 35 x 2
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ
140 บาท x 190 คน
1.3 ค่าวิทยากร 6 ช.ม. ๆ ละ 600 บาท
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
13,300
26,600
3,600
47,000

3,600

39,900

3,500
3,500

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษายังไม่เข้าใจในระบบควบคุมภายใน จึงทาให้การจัดทา
รายงานการควบคุมภายในไม่ถูกต้อง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร และสถานศึกษา เพื่อทาความเข้าใจในระบบการควบคุม
ภายใน และการจัดทารายงานการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้ และความเข้าใจระบบการควบคุมภายใน
และสามารถนาไปใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสถานศึกษาและสานักงานฯ จัดทารายงานการควบคุมภายในตามรูปแบบ
ที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกาหนด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90
ระดับ 5

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางระบบการควบคุมภายใน และ
สามารถาจัดทารายงานการควบคุมภายในตามรูปแบบ
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โครงการ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กลุม่ อานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ 2. นางลายอง เพิ่มพูล
3. นางชัญญา เรืองตระกูล
4. นางนงนุช โพธิพันธุ์
5. นางพิศมัย พงษ์พา
สอดคล้องกับนโยบาย
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการแผลเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานการศึกษาที่มีหน้าที่หลัก
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้นาหลักการบริหาร
จัดการภาครัฐ แนวใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ สร้างความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนผู้รับริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างความพร้อมเพื่อนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย สามารถพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศทางด้านการบริหารและจัดการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 2 รอบ
3.1.2 ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3 รายงานผลการดาเนินงานตามตัว ชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ สพฐ. กาหนด จานวน 3 รอบ
ได้แก่ รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
3.2 เชิงคุณภาพ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ร ะบบการบริ ห ารและ
จัดการศึกษาที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อม
และความสามารถในการเรียนรู้ ความคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เมษายน –
กันยายน 2563

กิจกรรมที่ 1 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมที่ 2 การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- แต่งตั้งคณะทางาน
มีนาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ
พิศมัย

สุนันท์
ลายอง

- ประชุมคณะทางานชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน มีนาคม 2563
ตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน กรกฎาคม 2563
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- รับประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
สิงหาคม 2563
- สรุปผลการประเมิน/รายงาน
กันยายน 2563
กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563
- ประชุมรับทราบแนวปฏิบัติในการรายงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการ กุมภาพันธ์ –
สุนันท์
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
มีนาคม 2563
ชัญญา
พ.ศ. 2563
- ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานตามตัวชี้วัด
มีนาคม –
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
เมษายน 2563
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ทุกกลุ่มทราบ และกาหนดกลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
- จัดทารายละเอียดตัวชี้วัดการรายงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการ
มีนาคม –
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปี 2563
เมษายน 2563
- ประชุมผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดเพื่อกาหนดวิธีการรายงาน
มีนาคม –
รายละเอียดและกระบวนการดาเนินงานแต่ละตัวชี้วัดและกาหนด
เมษายน 2563
ระยะเวลาการรายงาน
- กากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ตามรอบ มีนาคม –
ระยะเวลาการรายงาน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
เมษายน 2563
- ติดตามตรวจสอบการรับรองข้อมูลตามระบบที่ สพฐ.กาหนดและ
เมษายนประสานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อดาเนินการตามที่ สพฐ. สั่งการภายใน กันยายน 2563
กาหนดเวลา
- สรุปผลการดาเนินงาน จัดทารายงานผลการดาเนินงานแต่ละตัวชี้วัด กันยายน 2563
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมลีลาวดี ตาบลดอนตะโก อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
6. งบประมาณ เป็นเงิน 289,800 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การติดตาม ประเมินผลการบริหาร
96,600
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เวลา 2 วัน
1. ค่าอาหารกลางวัน 70 คน ๆ ละ 120 บาท 2 วัน
16,800
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน 2 มื้อ ๆ ละ
9,800
35 บาท 2 วัน
3. ค่าวัสดุสานักงาน
70,000
กิจกรรมที่ 2 การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
96,600
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. ค่าอาหารกลางวัน 70 คน ๆ ละ 120 บาท 2 วัน
16,800
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน 2 มื้อ ๆ ละ
9,800
35 บาท 2 วัน
70,000
3. ค่าวัสดุสานักงาน
กิจกรรมที่ 3 การดาเนินงานตามตัวชี้วัด
96,600
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KRS)
- ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ให้ทุกลุ่มทราบและกาหนด
กลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เวลา 2 วัน
1. ค่าอาหารกลางวัน 70 คน ๆ ละ 120 บาท 2 วัน
16,800
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 70 คน 2 มื้อ ๆ ละ
9,800
35 บาท 2 วัน
70,000
3. ค่าวัสดุสานักงาน
รวมเป็นเงิน
289,800
- 79,800 210,000
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในองค์กร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ผู้บริหารควรมีมาตรการในการจัดผู้รับผิดชอบและผู้ควบคุมในการกากับดูแลอย่างเคร่งครัด
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ สพฐ.
กาหนด จานวน 3 รอบ ได้แก่ รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน
2. ดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบการบริหารและจัด
การศึกษาที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคคลมี
ความพร้ อ มและความสามารถในการเรี ย นรู้ คิ ดริเ ริ่มเปลี่ ย นแปลง และปรับตั ว ได้ อย่า ง
เหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ระดับ 5

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถดาเนินงานประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563 และการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการ
ดาเนินงานตามวัฒนธรรมองค์กร เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ข้ อ มู ล ที่ แ ท้ จ ริ ง และน ามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจต่อการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มอานวยการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์
2. นางวัลนิภา สุวรรณสะอาด
3. นายอภิวัฒน์ ภู่สวัสดิ์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย สพธ. ข้อที่ 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนโยบายให้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้บริหาร – ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 มีประสิทธิภาพในการบริหาร จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการพัฒนาในทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน
ซึ่งกีฬาเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายและทาให้จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสามัคคี
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการการแข่งขันกีฬา
สั ม พัน ธ์ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาในสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจาปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อรองรับการทางานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการนี้ได้จัดทากิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเพื่อรองรับการ
ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
2.2 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางศึกษา
2.3 เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในหน้าที่ เมื่อมีการประชุมรวมกลุ่มโดยใช้กีฬา
เป็นสื่อกลาง
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการแข่งขันกีฬา
สากล และกีฬาพื้นบ้าน ตามที่กาหนด จานวน 500 คน
3.1.2 จานวนผูบ้ ริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
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3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความรัก
สามัคคีภายในหน่วยงาน
3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรัก ความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน
4. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการ/ วางแผนการจัดการแข่งขัน
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และรางวัลการแข่งขัน
ดาเนินการแข่งขัน
สรุปผลการดาเนินงาน
รายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน
มกราคม 2563
มกราคม 2563
3 มกราคม 2563
มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
6. งบประมาณ เป็นเงิน 106,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ดาเนินการประชุม/การดาเนินการแข่งขัน
106,000
1.1 ค่าอาหารกลางวันสาหรับนักกีฬา และ
100,000
ผู้ร่วมงานในวันจัดแข่งขันกีฬา จานวน
500 คน ๆ ละ 200 บาท จานวน 1 มื้อ
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน จานวน 15 คน
6,000
คนละ 400 บาท
รวมเป็นเงิน
106,000
- 106,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ไม่มีความถนัดในกีฬาที่ตนแข่งขัน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ควรเลือกกีฬาที่ตนเองถนัด เพื่อที่จะทา
ให้การแข่งขันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการแข่งขันกีฬา
สากล และกีฬาพื้นบ้าน ตามที่กาหนด
2. จานวนผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สพป. ราชบุรี เขต 1 ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความรัก
สามัคคีภายในหน่วยงาน
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป. ราชบุรี
เขต 1 มีความรัก ความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 95

ระดับ 5

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้เล่นกีฬา และออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และนาไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจาวัน
9.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มีสุขภาพกาย และจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีความตื่นตัวและปฏิบัติ
หน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษา และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
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การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ
1. นางกาเนิด จันทราศรี 2. นางปาริชาต อิ่มดวง
สอดคล้องกับ
() ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
() นโยบาย ศธ. ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
() นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การวางแผน คือ กระบวนการเตรียมการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ เช่น จะดาเนินการ
ที่ไหน จะดาเนิ น กิจ กรรมอะไรบ้ าง ดาเนินการอย่างไร ดาเนินการเมื่อใด และมีใครเป็นผู้ รับผิ ดชอบ
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้
แผนกลยุทธ์ของส่ว นราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและ
ทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยน
ได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด
ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนาแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดย
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อเป็นการกาหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน รวมทั้ง
การกาหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจาปี จึงเป็น
เครื่ องมือส าคัญในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/ โครงการที่วางไว้และนาไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารน าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในการ
บริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สามารถกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการและสนองตามกลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมายให้บริการ กิจกรรม และ
งบประมาณทีไ่ ด้รับ โดยใช้แผนปฏิบัติการประจาปีเป็นเครื่องมือ
2.2 เพื่อเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการตัดสินใจ ทาให้การดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด ทราบแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนทิศทางการ
ดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการบริหารจัดการศึกษาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

129

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 35 คน จานวน 3 ครั้ง
ครั้งละ 1 วัน
3.1.2 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 25 เล่ม
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สถานศึกษาในสังกัด มีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ
4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1

5

กิจกรรมหลัก
แจ้งนโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ให้สถานศึกษา และทุก
กลุ่มงานในเขตพื้นที่ทราบ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อระดม
ความคิดเห็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของ สพป. ราชบุรี เขต 1
ประสานงาน จัดเก็บรวบรวมจัดทาร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อเผยแพร่ให้ทุกกลุ่มรับทราบ และต่อสาธารณชน
ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดาเนินงานตามไตรมาส

6

ติดตามผลการดาเนินงาน

2

3
4

ระยะเวลา
ต.ค. 2562

หมายเหตุ

ม.ค. 2563

ม.ค. 2563
ม.ค. 2563
ม.ค., เม.ย.
ก.ค., ต.ค. 2563
ก.ย. 2563

5. ระยะเวลาและสานที่ดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั้น 7
หรือห้องประชุมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 88,750 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
ที่
1

2

3

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ที่ใช้
69,250
-

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
ระดมความคิดเห็นในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และประชุมปรับแผน จานวน 3
ครั้ง ๆ ละ 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 คน 6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 35 คน 3 มื้อ ๆ ละ 140 บาท
- ค่าวิทยากร จานวน 1 คน เวลา 2 วัน ๆ ละ 6 ช.ม.
ชั่วโมงละ 600 บาท
- ค่าวัสดุในการประจัดประชุม
รวมเป็นเงิน
69,250
ประสานงาน จัดเก็บรวบรวม และจัดทาร่าง
2,000
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มร่างแผนปฏิบัติการ
รวมเป็นเงิน
2,000
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
17,500
เป็นรูปเล่มสมบูรณ์และเผยแพร่
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จานวน 25 เล่ม ๆ ละ 300 บาท
- ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงิน
17,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
88,750
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

7,200

7,350
14,700
-

-

7,200
-

22,050
-

40,000
40,000
-

-

2,000
2,000
-

-

7,200

7,500
7,500
31,550

10,000
10,000
50,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง บุ ค ลากรบางส่ ว นในหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษา ยั ง ขาดความรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับการเขียนแผนงาน/ โครงการ ทาให้โครงการขาดประสิทธิภาพ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
แนวทางการบริหารความเสี่ยง อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษา เกี่ยวกับ
กระบวนการวางแผน และการเขียนแผนงาน/ โครงการ และนาความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติอย่างจริงจัง
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งของการจัดประชุม/ อบรมเชิงปฏิบัติการ
- จัดประชุม/ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ของ สพป.ราชบุรี เขต 1
2. เอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.ราชบุรี เขต 1
เชิงคุณภาพ
บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ และสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน
โดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
3 ครั้ง
25 เล่ม
ร้อยละ 95

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 การบริหารและการจัดการของหน่วยงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
9.2 สามารถเตรียมรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 ทาให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษารับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจนเกิดการประสานงานที่ดี ลดความซ้าซ้อนในการทางาน ลดการสูญเสียทรัพยากรไป
โดยเปล่าประโยชน์
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับนโยบาย

ติดตาม ประเมินผล การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
กลุ่มนโยบายและแผน
1. นางปาริชาต อิ่มดวง
2. นางพิศมัย พงษ์พา
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
( ) นโยบาย ศธ ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 6

1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้าง
ความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมทางการศึกษา ส่งเสริม
การศึกษาวิชาชีพ ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการศึกษา เน้นการเรียนรู้ต ลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม พัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้ได้เรียนและแสดงออกในทางที่เหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติความมุ่งหมายและหลักการของการ
จัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่ อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ประกอบกับการติดตามประเมินผลเป็นกลไกและกระบวนการอันสาคัญประการหนึ่งในการ
ก ากั บ และเร่ ง รั ด ในการน านโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีบทบาทหน้าที่สาคัญประการหนึ่งคือ
การกากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม เพื่อให้การ
ดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวบรรลุผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบข้อมูลผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ของหน่วยงาน และสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 และนาข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนางานทางการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
3.1.2 จัดทาเอกสารรายงานผลการติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 30 เล่ม
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3.2 เชิงคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลผลการขับเคลื่อนนโยบาย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการดาเนินงานที่ครบถ้วน ถูกต้องแม่นยา ตรงตามความต้องการ เป็นปัจจุบัน และทันต่อเวลา
4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรมหลัก
ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตัง้ คณะทางานติดตามประเมินผล
สร้างเครื่องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
จัดเก็บข้อมูลผลการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผล และเขียนรายงาน
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดาเนินโครงการ
- รอบ 6 เดือน
- รอบ 12 เดือน

ระยะเวลา
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
มีนาคม 2562

หมายเหตุ

เมษายน 2562
กันยายน 2562
เมษายน 2562
กันยายน 2562
เมษายน 2562
กันยายน 2562

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนมีนาคม - กันยายน 2562 สถานทีด่ าเนินการ โรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ เป็นเงิน 30,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือสาหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 30 คน เวลา 1 วัน
1) ค่าอาหารกลางวัน จานวน 30 คน ๆ ละ
140 บาท เวลา 1 วัน
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 30 คน ๆ
2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท
3) ค่าวัสดุ
4) ค่าอาหารทาการนอกเวลา
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
23,200
4,200
1,800
2,200
23,200
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 คณะทางานติดตามประเมินผล
6,800
ออกติดตาม รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
1) ค่าพาหนะเหมาจ่าย 2 วัน ๆ ละ 1,000 บาท
2,000
2) ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 10 คน ๆ ละ 240 บาท 2 วัน
4,800
รวมเป็นเงิน
6,800
6,800
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
30,000
- 27,800 2,200
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย ทาให้มีการเปลี่ยนนโยบายบ่อยตามไปด้วย ส่งผลให้การขับเคลื่อน
นโยบายของหน่วยงานและสถานศึกษาหยุดชะงัก หรือขาดความต่อเนื่อง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานและสถานศึกษาจะต้องให้ความสาคัญ และติดตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างใกล้ชิด
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. จานวนครั้งในการติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด
2. จานวนเอกสารรายงานผลการติดตามผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เชิงคุณภาพ
ร้อยละของข้อมูลผลการขับเคลื่อน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย
ปีละ 2 ครั้ง
(รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดือน)
30 เล่ม
ร้อยละ 95

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กระทรวงศึกษาธิการปรับปรุงการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนาไป
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน
และการพัฒนาประเทศโดยรวม ต่อไป
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โครงการ
พัฒนาระบบการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางปาริชาต อิ่มดวง
2. นายถิระวัฒน์ บุญประสพ
3. นางสาวชยาภร สารีรัตน์
สอดคล้องกับ
() ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
( ) นโยบาย ศธ.
() นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6
1. หลักการและเหตุผล
การบริ หารงบประมาณประจ าปีให้ กับสถานศึกษา ของงบลงทุน งบดาเนินงาน งบบุคลากร
งบเงินอุดหนุน เป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทน
ใช้ส อยและวัสดุ ค่าสาธารณู ปโภค ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอื่น ๆ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จัดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการได้คล่องตัว สะดวก
รวดเร็ว อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษา
ให้ทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงต้องมีการ
จัดสรรงบประมาณประจาปี ให้กับสถานศึกษา เพื่อบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
คุ้มค่า ส่งผลให้ครูมีความสุข เด็กมีความสุข และผู้ปกครองมีความสุข โดยสถานศึกษาที่ประสงค์ขอตั้ง
งบประมาณ จะต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กาหนด และจัดทารายละเอียดประกอบการขอ
งบประมาณครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ และเป็นไปตามกาหนดเวลา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนจัดทาคาขอ ประมาณการและรายละเอียดการขอจัดตั้งงบประมาณรายการ
ค่า ที่ดิ น และสิ่ ง ก่อ สร้ า งได้อ ย่ า งเป็ น ระบบ และถู ก ต้อ งตามระเบี ยบ ฯ สนองต่อ ความต้ องการจ าเป็ น
ขาดแคลน งบประมาณของโรงเรียน
2.2 เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ
2.4 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นระบบ
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของโรงเรียน 175 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 350 คน
3.1.2 เจ้าหน้าที่ และวิทยากร จานวน 20 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรี ย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ข้ อ มู ล
รายละเอียดงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของโรงเรียน จัดทาคาของบประมาณได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
3.2.3 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถ
ดาเนินงานและมีความเข้าใจในแนวนโยบายในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
3.2.4 ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นงบประมาณ สามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการอบรม ไปใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1
2

กิจกรรม
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
ของโรงเรียน ๆ ละ 2 คน
รายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ค. – มิ.ย. 2563

หมายเหตุ

ก.ย. 2563

5. ระยะเวลา และสถานที่ดาเนินการ
เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ โรงแรม ณ เวลา อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
6. งบประมาณ จานวน 203,800.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปฏิบัติงานด้าน
203,800
งบประมาณของโรงเรียน 175 โรงเรียนๆ ละ 2 คน
รวม 350 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากร
จานวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 370 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 370 คน x 250 บาท x 1 วัน
92,500
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 370 x50 บาทx 2 มื้อ
37,000
- ค่าตอบแทนวิทยากร 4 คน วันละ 6 ช.ม.
14,400
ช.ม.ละ 600 บาท เวลา 1 วัน
- ค่าพาหนะวิทยากร
7,500
- ค่าที่พัก 2 ห้อง ๆ ละ 1,200 บาท 1 คืน
2,400
- ค่าวัสดุ
50,000
รวมเป็นเงิน
203,800
14,400 139,400 50,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การจัดทาคาขอตั้งงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด มีข้อผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทาคาของบประมาณได้
อย่างถูกต้องครบทุกโรงเรียน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัด สามารถจัดทารายละเอียดคาของบประมาณได้อย่างถูกต้อง
ทันตามกาหนดเวลา ทาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนาข้อมูลรายละเอียด
มาใช้บริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดสรรงบประมาณประจาปีให้กับ
สถานศึกษา มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้
9.2 สถานศึกษาที่มีความขาดแคลน จาเป็นด้านอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
มีสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ นักเรียนอย่างเพียงพอ และมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ ทาให้
นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

138

โครงการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางปาริชาต อิ่มดวง
2. นายถิระวัฒน์ บุญประสพ
3. นางอรสา พึ่งวัน
สอดคล้องกับ
() ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
( ) นโยบาย ศธ.
() นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6
1. หลักการและเหตุผล
บัญชีร ายจ่ ายด้านการศึกษานั บเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้เป็นกรอบในการวบรวม และ
วิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรรและการใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษา ความเข้าใจถึงแหล่งที่มาของทรัพยากร
และการกระจายทรัพยากรเหล่านั้นทั้งในภาครวมและการศึกษาระดับต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการกาหนดนโยบาย โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดสรร
ทรัพยากรไปใช้ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการใช้จ่ายที่จาเป็น เพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา นอกจากนี้ ยั งช่ว ยบ่ งบอกถึ งความเพียงพอของทรัพ ยากรจาเป็นส าหรับการลงทุนด้า น
การศึกษาและการใช้จ่ายที่จาเป็น เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยบ่งบอกถึ งความ
เพียงพอของทรัพยากรจาเป็นสาหรับการลงทุนด้านการศึกษา และสามารถพัฒนาระบบบัญชีการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสาหรั บใช้ในการกากับ ติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาโครงการพัฒนา
ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับใช้ใน
การกากับติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้
โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลทางเว็บไซด์ จานวน 2 ครั้ง คือ ภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียน
ที่ 1/2563 และได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนายงานต้นทุนต่อหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost : OUC) ตาม
แบบที่สานักงบประมาณกาหนด
เพื่อให้การจัดทารายงานบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสถานศึกษา สามารถระบุต้นทุนต่อหน่วย
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินการกรอกข้อมูลการรายงานการใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
สถานศึกษาได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2.2 เพื่อให้สถานศึกษา นาข้อมูลไปใช้ในการบริหารงบประมาณด้านการศึกษาของสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา จานวน 175 โรงเรียน
3.1.2 สถานศึกษาสามารถกรอกข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษาได้ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษานาข้อมูลบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
3.2.2 ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถตรวจสอบข้อมูล
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา และนามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงบประมาณด้านการศึกษา อีกทั้งเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณด้านอื่น เสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 สถานศึกษารายงานข้อมูลโครงการระบบบัญชีพื้นฐานช่วง 6 เดือนแรก
2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการกรอก และรายงาน
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
3 สถานศึกษารายงานข้อมูลโครงการระบบบัญชีพื้นฐานช่วง 6 เดือนหลัง
4 สพป. ราชบุรี เขต 1 ตรวจสอบการรายงานของสถานศึกษา

ระยะเวลา
ต.ค.2562 –
มี.ค.2563
มิ.ย.2563

หมายเหตุ

เม.ย.–ก.ย.
2563
ก.ย. 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
มิถุนายน พ.ศ. 2563 สถานที่ แพรวอาภาเพลซ อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 100,050 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการ 1 วัน 175 คน
100,050
พร้อมเจ้าหน้าที่ และวิทยากร รวม 20 คน
รวมทั้งสิ้น 195 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 195 คน x 250 บาท x 1 วัน
48,750
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 195 คน x 50 บาท x
19,500
2 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.
7,200
ช.ม. ละ 1,200 บาท จานวน 1 วัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน วันละ 6 ชม.
3,600
ช.ม. ละ 600 บาท จานวน 1 วัน
- ค่าพาหนะวิทยากร
1,000
- ค่าวัสดุ
20,000
รวมเป็นเงิน
100,050
10,800 69,250 20,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การกรอกข้อมูลตามแบบรายงานแต่ละส่วน ไม่ถูกต้อง เกิดจากการตีความ และความเข้าใจ
ในการกรอกแบบรายงานคลาดเคลื่อน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ตรวจสอบข้อมูลตามแบบรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกส่วน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด สามารถดาเนินการกรอกข้อมูลการรายงานการใช้จ่าย
ด้านการศึกษาของสถานศึกษาได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
นาข้อมูลมาใช้บริหารงบประมาณด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษาในสังกัด ดาเนินการกรอกข้อมูลการรายงานการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถแก้ปัญหาเมื่อข้อมูลไม่ถูกต้อง และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงบประมาณได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
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โครงการ

ศึกษาสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชารุดทรุดโทรม
และที่ประสบภัยพิบตั ิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายถิระวัฒน์ บุญประสพ
2. นางอรสา พึ่งวัน
สอดคล้องกับนโยบาย () ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
( ) นโยบาย ศธ.
() นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
อาคารสถานที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง เป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องมีให้เพียงพอ เหมาะสม อยู่ในสภาพ
พร้ อมส าหรั บ ใช้ในจั ดการเรี ย นการสอน และมี ความปลอดภัย ต่อนั กเรีย น ครู และบุคลากรอื่นใน
สถานศึกษา ดังนั้น การดูแลรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบ รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างอื่นในสถานศึกษาให้อยู่
ในสภาพดีจึงเป็นสิ่งจาเป็น แต่เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างมี อายุการใช้งาน ทาให้เสื่อมโทรมไปตามสภาพ และมี
ตัวแปรอื่นที่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหาย ชารุดทรุดโทรมเร็วขึ้น เช่น ภัยธรรมชาติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณประจาปี ให้สถานศึกษาในสังกัด
เพื่อดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ชารุด ทรุดโทรม ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดตามลาดับความ
จาเป็น เร่งด่วน วิกฤติ โดยพิจารณาส่วนชารุดที่เป็นโครงสร้างของอาคารเป็นลาดับแรก ได้แก่ หลังคา
ฝ้าเพดาน เสา ผนัง ซึ่งหากชารุดทรุดโทรมอาจเป็นอันตรายต่อบุคลากรในสถานศึกษา และทรัพย์สินของ
ทางราชการส่วนอื่น
ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาจั ดสรรงบประมาณให้ส ถานศึกษาในสั งกัดเป็นไปด้วยความถูกต้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดทาโครงการศึกษาสภาพอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชารุดทรุดโทรมและประสบภัยพิบัติ เพื่อออกศึกษาสภาพอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สิ่งปลูกสร้างอื่นที่ชารุดทรุดโทรม และประสบภัยพิบัติ จากสถานที่จริงเพื่อความถูกต้องตามที่
สถานศึกษาเสนอของบประมาณ และนาข้อมูลมาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจาเป็น
เร่งด่วน วิกฤติ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อออกศึกษาสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างอื่น และอาคารที่ประสบภัย
พิบัติ จากสถานที่จริง และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามที่สถานศึกษาเสนอของบประมาณ
2.2 เพื่อนาข้อมูลจากการศึกษาสภาพมาประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามลาดับ
ความจาเป็น เร่งด่วน เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม ครอบคลุม
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.2 ออกศึกษาสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่ งปลู กสร้างอื่น และอาคารประสบ
ภัยพิบัติ ที่ชารุดทรุดโทรมของสถานศึกษาที่เสนอของบประมาณ จานวน 70 แห่ง
3.1.2 ออกติดตามผลการดาเนินการของสถานศึกษาหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน
35 แห่ง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
ตรงกับการเสนอของบประมาณของสถานศึกษา โดยการออกศึกษาสภาพจากสถานที่จริง
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นาข้อมูลที่ได้มาประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครอบคลุม ตามลาดับความจาเป็นเร่งด่วน
4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 ประชุมวางแผนออกศึกษาสภาพอาคารของสถานศึกษา
2 ออกศึกษาสภาพอาคารสถานศึกษาตามการเสนอของบประมาณ
และออกตรวจสอบหลังสถานศึกษาได้รับงบประมาณ
3 รวบรวมข้อมูลจากการออกศึกษาสภาพอาคารของสถานศึกษา
และสรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ธันวาคม 2562
มกราคม –
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
มกราคม 2562 – สิงหาคม 2563 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงิน 23,100 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 3 คน x 120 บาท x 35 วัน
2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
23,100
12,600
- 10,500
23,100
12,600
- 10,500

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
สถานศึกษาiอาจรายงานข้อมูล และจัดทาประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม ไม่ตรงตามสภาพ
อาคารที่ชารุดทรุดโทรมจริง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ศึกษาสอบสภาพอาคารจากการรายงาน และประมาณการราคาที่ของบประมาณปรับปรุง
ซ่อมแซมของสถานศึกษา ถูกต้องตามที่เสนอของบประมาณจริง
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ออกศึกษาสภาพอาคารเรียน
อาคารประกอบฯ ที่มีสภาพชารุดทรุดโทรม และประสบภัยของสถานศึกษาในสังกัดที่เสนอ
ของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม โดยเน้นรายการที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของครู
นักเรียน และทรัพย์สินของทางราชการอื่น ๆ เช่น งานโครงสร้างหลังคา เสา ผนัง
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาที่สภาพอาคารชารุดทรุดโทรม วิกฤติ มีความจาเป็น เร่งด่วน ซึ่งเสนอ
ของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ให้อยู่ในสภาพพร้อมสาหรับ
ใช้ในจัดการเรียนการสอน และมีความปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 95

ร้อยละ 90

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษาในสังกัด ที่เสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม เนื่องจากสภาพอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ สิ่งปลูกสร้างอื่น และประสบภัยพิบัติ ที่มีสภาพอาคารชารุดทรุดโทรม วิกฤติ ได้รับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมสาหรับใช้ในจัดการเรียนการสอน และมีความปลอดภัย
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับนโยบาย

พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางใจทิพย์ สังขวุฒิ
() ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา
( ) นโยบาย ศธ.
() นโยบาย สพฐ. ที่ 6
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มบริ หารงานการเงินและสินทรัพย์ มีห น้าที่รับผิ ดชอบการบริหารจัดการด้านการเงินและ
สินทรัพย์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และการเบิกจ่ายของสถานศึกษา
ในสังกัด โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของทางราชการ แต่มี
ข้อจากัดในด้านบุคลากรซึ่งมีไม่เพียงพอกับภาระงาน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการ
ด้ า นการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ จ้ า งไว้ แ ล้ ว ใน
ปีงบประมาณ 2562 เป็นไปอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563 ทั้งสามารถสนับสนุนภารกิจของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ มี บุ ค ลากรเพี ย งพอต่ อ ภาระงานของกลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ สามารถ
ปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทดแทนอัตราที่ขาด
รวมจานวน 2 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2

กิจกรรมหลัก
ประเมินบุคลากรเพื่อขอจ้างต่อเนื่อง
จ้างบุคลากร

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ย.2562
ต.ค.2562 -ก.ย.2563

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม บค.
กลุ่ม บง.

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วัน ที่ 1 ตุล าคม 2562 ถึง วัน ที่ 30 กันยายน 2563
ประถมศึกษาถมราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 378,000.- บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
จ้างบุคลากรปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานการเงิน
360,000
และสินทรัพย์ จานวน 2 ราย
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
2 คน × เดือนละ 15,000 บาท × 12 เดือน
18,000
- เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม) ร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้าง 2 คน × เดือนละ 750 บาท × 12 เดือน
รวมเป็นเงิน
378,000
360,000 18,000
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง ตัวบุคลากร อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ขออนุมัติดาเนินการจ้างต่อเนื่อง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปฏิบัติงาน
การเงินและปฏิบัติงานพัสดุ ทดแทนอัตราที่ขาด รวมจานวน 2 คน
เชิงคุณภาพ
มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน และมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มกฎหมายและคดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มกฎหมายและคดี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางปนิดา สะอาดยวง
สอดคล้องกับนโยบาย
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
( ) นโยบาย ศธ
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มเป้าหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ด้านกฎหมาย
และการดาเนินคดีของรัฐ การสร้างเสริมวินัย จริยธรรม ให้คาปรึกษา แนะนาให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการใช้สิทธิทางกฎหมายและการรักษาสิ ทธิ
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแนวทางต่อสู้คดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีล่วงละเมิดสิทธิเด็ก คดีปกครอง
รวมทั้งการเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา ถูกจับกุมขัง เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีบคุ ลากรเพียงพอต่อภาระงานของกลุ่มกฎหมายและคดี และสามารถปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง วุฒิการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต ปฏิบัติงานตาแหน่ง
นิติกร จานวน 1 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
- มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
4. ขั้นตอนและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 ประเมินบุคลากรเพื่อขอจ้างต่อเนื่อง

ระยะเวลา
กันยายน 2562

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม กค.

2 จ้างบุคลากร

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

กลุ่ม กค.

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563
สถานที่ดาเนินการ กลุ่มกฎหมายและคดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 189,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
กิจกรรม
ดาเนินการจ้างบุคลากร จานวน 1 คน
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน 1 คน 12 เดือน
เดือนละ 15,000 บาท
- เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม)
ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 1 คน 12 เดือน ๆ ละ
750 บาท
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
189,000
180,000
9,000
189,000

180,000

9,000

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
บุคลากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อความเนื่องในการปฏิบัติงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ขออนุมัติดาเนินการจ้างต่อเนื่อง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
ปฏิบัติงานตาแหน่งนิติกร จานวน 1 คน
เชิงคุณภาพ
มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่มกฎหมายและคดี มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน และมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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โครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต
สอดคล้องกับนโยบาย
() ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
( ) นโยบาย ศธ.
() นโยบาย สพฐ ข้อที่ 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยกลุ่ ม พัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึกษา มีห น้า ที่รับผิ ด ชอบเกี่ ยวกับการ ดาเนินงาน
ฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ปฏิบั ติงานส่งเสริม สนับสนุน และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม
หรือปฏิบัติการวิจั ยภายในประเทศ ต่างประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่าย
การพั ฒ นาครู แ ละบุ คลากรทางการศึก ษา เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ดการได้อ ย่า งสะดวก คล่ องตั ว
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ มีบุ คลากรเพี ย งพอต่อ ภาระงานของกลุ่ ม พัฒ นาครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษา และ
สามารถปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการ จานวน 1 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
- มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1 ประเมินบุคลากรเพื่อขอจ้างต่อเนื่อง
2 จ้างบุคลากร

ระยะเวลา
ก.ย. 2562
1 ต.ค. 2562–30 ก.ย.2563

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม บค.
กลุ่ม พค.

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 144,900 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
กิจกรรม
จ้างบุคลากร จานวน 1 คน
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน 1 คน 12 เดือน
เดือนละ 11,500 บาท
- เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม)
ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 1 คน 12 เดือน
เดือนละ 575 บาท

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
144,900
138,000

รวมเป็นเงิน

6,900

144,900

138,000

6,900

-

7. การวิเคราะห์ความเสียงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง บุคลากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ขออนุมัติดาเนินการจ้างต่อเนื่อง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
มีบุ คลากรที่มีคุณสมบั ติเฉพาะตาแหน่ง วุฒิ การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการ จานวน 1 คน
เชิงคุณภาพ
มีบุ คลากรเพีย งพอต่อภาระงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
100
100

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กลุ่ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี บุ ค ลากรเพี ย งพอต่ อ ภาระงาน และมี ค วามรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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โครงการ
สรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางปนิดา สะอาดยวง 2. นางจิตตินันท์ ถาวรพานิช
3. นางวีณา นวรัญธร
4. นางรุ่งอรุณ ไทยอยู่
ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
สอดคล้องกับนโยบาย
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
( ) นโยบาย ศธ. ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
( ) นโยบาย สพธ. ข้อที่ 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสถานศึกษา
ที่บริหารจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 175 โรงเรียนในการ
บริหารจัดการเพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพได้ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่ง คือ
บุคลากร ซึ่งบุคลากรผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการทางานการ
สรรหาบุ ค ลากรโดยการสอบคั ด เลื อ ก การคั ด เลื อ ก และการเลื อ กสรรบุ ค คลเข้ า สู่ ต าแหน่ ง เป็ น การ
ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม ตามหลัก
ธรรมาภิบาลประกอบกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบอานาจในการสรรหา
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการ ให้เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ต่อการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยรวม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ได้บุคคลที่ผ่านการสรรหา มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ตามกรอบอัตรากาลัง
2.2 เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของสถานศึกษา ตรงสาขา
วิชาเอกที่ สพฐ.กาหนด
2.3 เพื่อให้การสรรหาดาเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพมีความเป็นธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จานวนผู้ผ่านการสรรหา เพื่อแต่งตั้งในตาแหน่งต่าง ๆ ระหว่างปี 2562 – 2563
ได้ครบถ้วนตามจานวนอัตราว่าง 100%
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการขึ้นบัญชี ตามหลักเกณฑ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 สถานศึกษามีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถตามที่สถานศึกษาต้องการพัฒนา
การศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1
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4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2

กิจกรรมหลัก
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ระยะเวลา
ตุลาคม 2562–กันยายน
2563
การคัดเลือกครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว
ตุลาคม 2562–กันยายน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2563

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงิน 66,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
กิจกรรม/ รายละเอียดค่าใช้จ่าย
1. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
1.2 กลุ่มงานบริการ ตาแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
(1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรับสมัคร/
ตรวจสอบคุณสมบัติ
(2) ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ค่าจัดทาข้อสอบ
(4) กรรมการดาเนินการ/ กรรมการสัมภาษณ์และ
กรรมการเรียกตัวสัมภาษณ์
(5) ค่าวัสดุ
รวม
2. การคัดเลือกครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.1 ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ขั้นวิกฤตและลูกจ้างชั่วคราว ใน สพท.
(1) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรับสมัคร/
ตรวจสอบคุณสมบัติ
(2) ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ค่าจัดทาข้อสอบ
(4) กรรมการดาเนินการ/ กรรมการสัมภาษณ์และ
กรรมการเรียกตัวสัมภาษณ์
(5) ค่าวัสดุ
รวม
รวมเป็นเงิน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณ
ที่ใช้
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
50,000

12,600
750
20,000
10,000
50,000
16,000

30,000

13,350

6,650
6,650

2,000
2,000
5,000
5,000
16,000
66,000

4,000
34,000

10,000
23,350

2,000
2,000
8,650

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
บุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุนการบริหารการจัดการของ
โรงเรียน การดาเนินการต้องมีความเห็นธรรม และเสมอภาค
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การคัดเลือกและเลือกสรรและเพื่อจ้างบุคลากรในตาแหน่ง พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แบบเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
จานวนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งในตาแหน่งต่าง ๆ ระหว่าง
ปี 2562-2563 ได้ครบตามจานวนอัตราว่าง 100%
เชิงคุณภาพ
ผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติได้ตรง
ตามความต้องการ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 95
มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานที่กาหนด

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก การคัดเลือก การประเมินสมรรถนะ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมในการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้
1. โรงเรียนหรือหน่วยงานที่ขาดแคลนอัตรากาลังมีผู้ปฏิบัติงานครบตามกรอบอัตรากาลัง
2. ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการและจาเป็นของหน่วยงาน
3. สามารถดาเนินการคัดเลือกบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับ

ตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยตรวจสอบภายใน
น.ส.วันทนา จันทมณี และคณะ
() ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
( ) นโยบาย ศธ.
() นโยบาย สพธ. ข้อที่ 6

1. หลักการและเหตุผล
หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งนอกจากการ
ตรวจสอบการเงินการบัญชีและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับแล้ว ยังได้ขยายขอบเขตงาน
ตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบการดาเนินงาน และการประเมินระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้เพื่อ
สนั บสนุน ภารกิ จของสาหนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีความเข้มแข็งในทุกด้าน สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีป ระสิทธิภาพ
ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
2.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่า
มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม
2.4 เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ตลอดจนให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะหรือแนวทาง
การปรับปรุง แก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานแก่หน่วยรับตรวจ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ตรวจสอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
3.1.2 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จานวน 46 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการปฏิบัติงานทางด้าน
การเงิน การบัญชี ตามระบบ GFMIS ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

154

3.2.3 สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
3.2.4 สถานศึกษามีการควบคุมพัสดุครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน
4.วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 ตรวจสอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1 1.1 สอบทานระบบการควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.2 ตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคตและกองทุน
ชลอ กองสุทธิ์ใจ เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้
ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ
1.4 ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชีตามระบบ GFMIS
1.4.1 การเบิก-จ่ายเงิน
1.4.2 การควบคุมเงินและบัญชี
1.4.3 เงินทดรองราชการ
1.5 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
1.5.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e -market)
1.5.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
1.5.3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธี
สอบราคา
1.5.4 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
1.5.5 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
1.5.6 การควบคุมพัสดุ
1.5.7 การจาหน่ายพัสดุ
1.6 ตรวจสอบงบเดือนใบสาคัญและหลักฐานการจ่าย
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ต.ค.–พ.ย. 2562
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มี.ค.-มิ.ย. 2563

ธ.ค. 2562-ก.ค.
2563

ต.ค. 2562-ก.ย.
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ที่
2

กิจกรรมหลัก
ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
2.1 ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน บัญชีของสถานศึกษา
2.1.1 การบริหารการเงินตามแผนปฏิบัติการ
2.1.2 การรับเงินและการจ่ายเงิน
2.1.3 การเก็บรักษาเงินและการนาส่งเงิน
2.1.4 การจัดทาบัญชี และการจัดทารายงานการเงิน
2.2 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.2.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e -market)
2.2.2 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
2.2.3 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธี
สอบราคา
2.2.4 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก
2.2.5 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.2.6 การควบคุมพัสดุ
2.2.7 การจาหน่ายพัสดุ
2.3 ตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษา
2.3.1 เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน)
2.3.2 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1) การจัดการเรียนการสอน
(1) เงินอุดหนุนรายหัว
(2) เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
2) ค่าหนังสือเรียน
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3.3 ตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา

ระยะเวลา

หมายเหตุ

พ.ย. 2561-ส.ค.
2562

มี.ค.-พ.ค. 2563

พ.ค.-ส.ค. 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ สพป.รบ.1 และสถานศึกษาในสังกัด
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 50,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10,000
และสถานศึกษาในสังกัด
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
10,000
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษา
10,000
ในสังกัด
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
10,000
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบ
30,000
ภายใน
- ค่าลงทะเบียน
12,000
- ค่าที่พัก
10,800
- ค่าพาหนะ
3,600
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
3,600
รวมเป็นเงิน
50,000
30,000 20,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) ระยะเวลาของการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
2) สถานศึกษาที่ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา
3) การโยกย้ายบุคลากร
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงจะออกตรวจสอบทุกปีจนกว่าความเสี่ยงจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2) สถานศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการโยกย้ายบุคลากร ควรประสานงานหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อขอ
คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
3) ให้มีครูธุรการทาหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ ประจาแต่ละโรงเรียน
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1.1
1.2
1.3

2.
3.
4.
5.
6.
7.

เชิงปริมาณ
1. หน่วยรับตรวจเป็นไปตามเป้าหมาย สุ่มตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีและ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ราชบุรี เขต 1
2. สุ่มตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีและด้านการจัดซื้อ จัดจ้างของสถานศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. สพป.ราชบุรี เขต 1 มีการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชีตามระบบ GFMIS
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
2. สพป.ราชบุรี เขต 1 มีการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
3. สพป.ราชบุรี เขต 1 มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
4. สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
5. สถานศึกษามีการควบคุมพัสดุครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย
1 แห่ง
46 โรงเรียน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สามารถป้องปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
9.2 หน่วยรับตรวจ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม
9.3 การปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี และพัสดุของหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างมีระบบ
ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
9.4 การใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด
คุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
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โครงการ และงบประมาณตามนโยบาย สพฐ.
ที่

โครงการ

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
1 “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 6
2 พัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการ
คุณธรรม สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3* ปฏิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุข
4** เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5 ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน
6 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
336,800

กลุ่ม นต.

303,250

กลุ่ม นต.

200,000
320,000
479,620
77,550

กลุ่ม สจ.
กลุ่ม สจ.
กลุ่ม นต.
กลุ่ม นต.

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2563
8 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education)
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9 ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการสื่อสารพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล

290,575

กลุ่ม นต.

2,280

กลุ่ม นต.

481,650

กลุ่ม นต.

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
10 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
11 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
12 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
13 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
14 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
15 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
16 ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2563
17 พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS)
18 เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2021
19 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กรอบหลักสูตรท้องถิ่นและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
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12,400 กลุ่ม นต.
257,420
119,820
111,040
299,500
100,640
420,600
97,600
25,300
180,250

กลุ่ม นต.
กลุ่ม นต.
กลุ่ม นต.
กลุ่ม นต.
กลุ่ม นต.
กลุ่ม นต.
กลุ่ม นต.
กลุ่ม นต.
กลุ่ม นต.
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ที่
โครงการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
20 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
152,570 กลุ่ม นต.
21 ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ
277,200 กลุม่ นต.
(O - NET)
22 จัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างทักษะงานอาชีพและการมีงานทา
83,340 กลุม่ นต.
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
23 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
24 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
25 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล
New DLTV, New DLIT
26 พัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

20,000
30,000
50,000

กลุ่ม สจ.
กลุ่ม สจ.
กลุ่ม นต.

38,365

กลุ่ม นต.

นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
27 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste School)

103,590 กลุ่ม นต.

นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
28 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
29 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
30 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(เขตพื้นที่สุจริต)
31 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต)
32 การพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
33 พัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
34 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
35 โรงเรียนวิถีพุทธ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

243,700 กลุ่ม นต.
93,600 กลุม่ นต.
22,700 กลุม่ นต.
93,700 กลุ่ม นต.
46,700 กลุ่ม นต.
126,300 กลุม่ นต.
76,600 กลุ่ม นต.
84,100 กลุม่ นต.
5,658,760

หมายเหตุ * คือโครงการที่ได้รับงบประมาณจากแผนปฏิบัติราชการจังหวัดราชบุรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
** คือโครงการที่ได้รับงบประมาณจากสานักงาน ป.ป.ส.
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โครงการ

“ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
2. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
3. นางสาวจริยา
สุธาพจน์
4. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 1 ด้านความมั่นคง
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ.ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายรวม 12 หน่วยงาน คือ มูลนิธิ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช กรมปุาไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่ งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม องค์การ
สวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานักการศึกษากรุงเทพมหานคร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มบริษัททรู
คอร์ ปอร์ เรชั่น จ ากัด ร่ วมจั ดกิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ” ปีที่ 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรและธรรมชาติที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จานวน 31
แห่ง มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรค่ายครอบคลุมทุกด้านของการดารงชีวิต ให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถ
ดูแลและพั ฒ นาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญกั บสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
อัน เป็ น แนวทางสู่ ค วามมั่น คงและความยั่ ง ยื นของชาติ ตาม “ศาสตร์พ ระราชา”ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ “แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ควบคู่กับการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสาคั ญของผู้เรียน รวมถึงนโยบายค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการของรั ฐบาล และเป็นการจัดการเรียนที่เสริม ให้ เยาวชนรู้จักแหล่ งเรียนรู้ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ อันนาไปสู่การปลูกจิตสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงห่ วงใยในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่
พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรปุ า ไม้ แ ละสั ต ว์ ปุ า ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความตระหนั ก รั ก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง ร่วมกันปูองกันไฟปุา รวมถึงเน้นด้านการจัดการขยะในโรงเรียน
และท้องถิ่น จัดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จานวน 240 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ ละ
60 คน รวมนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 31 เขต รวมทั้งสิ้น
7,000 คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุา
ราชบุ รี เขต 1 ในศูน ย์ ศึ กษาธรรมชาติและสั ตว์ปุ าทั่ว ประเทศ ที่รับมอบภารกิจการจัด “ค่ายเยาวชน
รักษ์พงไพร” ให้เป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติในการฝึกการดารงชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนเปูาหมาย
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ได้มีทักษะชีวิตจากการปฏิบัติจริงในพื้นที่และได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะช่วยในการพัฒนาแนวความคิด
การอยู่อย่างพอเพียงและเสริมสร้างจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ เผยแพร่ พ ระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
2.2 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ สร้ างจิ ต ส านึ ก การบริ ห ารจั ด การขยะ น้ าเสี ย พลั งงานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2.3 เพื่อปลูกจิตสานึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา และร่วมกันปูองกันไฟปุา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
- จัดค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร” ผู้นานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 5 จานวน 4 รุ่น
240 คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาราชบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุ์พืช (อ่างเก็บน้าห้วยอะนะ) หมู่ 6 ตาบลตะนาวศรี อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
3.2 ด้านคุณภาพ
- นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากรปุาไม้ สัตว์ปุาและ
พันธุ์พืช มีจิตสานึกการบริหารจัดการขยะ น้าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ รักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิธีปูองกันไฟปุา
4. กิจกรรมหลัก/ ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 ครูแกนนาเข้าร่วมอบรมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาราชบุรี อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
กิจกรรมที่ 2 อบรมค่ายนักเรียน “เยาวชน..รักษ์พงไพร” ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ปุาราชบุรี (อ่างเก็บน้าห้วยอะนะ) อ. สวนผึ้ง
จ. ราชบุรี (พักค้างคืน) จานวน 4 รุ่น
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 นาเสนอนิทรรศการและร่วมงาน "สีสันพรรณไม้ เทิดไท้
บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จังหวัด
อุทัยธานี

ระยะเวลา
พ.ค. 2563

หมายเหตุ

พ.ค.-มิ.ย. 2563
พ.ค.-ก.ย. 2563
ก.ค.-ส.ค. 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
สถานที่ดาเนินการ จังหวัดราชบุรี และกรุงเทพมหานคร
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 336,800 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
ที่
1

2

3

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ครูแกนนาเข้าร่วมเตรียมความ
8,000
8,000
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ปุาราชบุรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
เวลา 1 วัน
กิจกรรมที่ 2 การอบรมค่าย“เยาวชน..รักษ์พง
378,800
ไพร” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ สัตว์ปุาราชบุรี
อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี จานวน 4 รุ่น (รุ่นละ 2 คืน
3 วัน(สพป. ราชบุรี เขต 1 รับผิดชอบ)
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 7 มื้อ ๆ ละ
235,200
120 บาท x 70 คน x 4 รุ่น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 6 มื้อ
58,800
มื้อละ 35 บาท x 70 คน x 4 รุ่น
- ค่าพาหนะอบรมครูแกนนา
10,800
24,000
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 นาเสนอนิทรรศการในงาน
"สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จ. อุทัยธานี
รวมเป็นเงิน
336,800
312,800 24,000
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) กาหนดโครงการต้องดาเนินการเวลาภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ซึ่งเป็นในช่วงเวลา
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียนและอากาศค่อนข้างร้อน
2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการเข้าค่ายอบรมในส่วนของของนักเรียนอย่างเดียว ซึ่งในการ
อบรมจาเป็นต้องมีครูของโรงเรียนที่ควบคุมนักเรียนมา วิทยากรหรือครูพี่เลี้ยงที่ได้รับการอบรมจาก สพฐ.
และคณะศึกษานิเทศก์
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) ได้ประสานกับโรงเรียนไว้ก่อนปิดเทอมโดยให้เป็นด้วยความสมัครใจของโรงเรียน
2) ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่านิเทศติดตามมาเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมค่ายนักเรียนด้วย
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
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8. ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ที่
1
2
3

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร” ตั้งใจทากิจกรรม เรียนรู้
ตามฐาน มีความรู้ ทักษะและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ร้อยละของนักเรียนที่เข้าค่าย “เยาวชนรักษ์พงไพร” มีพฤติกรรมเป็นผู้นา และ
ผู้ตามที่ดี รู้รักสามัคคี เห็นใจเพื่อนร่วมงาน ทางานเป็นทีม และอยู่ร่วมกับเพื่อน
ได้อย่างมีความสุข
ร้อยละของครูที่เข้าร่วมกิจกรรมชาวค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร” เห็นคุณค่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การสร้างความตระหนัก ใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนมีความรู้ และซาบซึ้งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช
9.2 นักเรียนมีทักษะ ตระหนักในหน้าที่ เห็นคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีจิตสานึกการจัดการขยะ น้าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพและร่วมกันปูองกัน
ไฟปุา
9.3 ครูผู้สอนมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสอนสร้างจิตสานึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก
รักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้ สัตว์ปุา พันธุ์พืช และร่วมกัน
ปูองกันไฟปุา เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างจิตสานึกการบริหารจัดการขยะ น้าเสีย พลังงานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับนโยบาย

พัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการ
คุณธรรม สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางกัลยา แตงขา
2. นางสาวศุภากร ทองน้อย
3. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 4. นางสาวพัชรี ศุภษร
5. นางอรวรรณ แสงทอง
6. นางสาวประกายมาศ บุญสมปอง
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 1 ด้านความมั่นคง
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา,ระดับมัธยมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ของมนุษย์และของชาติ

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 มาตรา 7
กาหนดว่า “ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความ
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาพ และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จั กรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา
ภูมิปั ญญาท้องถิ่น ภูมิปั ญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้ และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”
ยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ให้ ความส าคัญกับการ
ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
มีหลักการ ที่สาคัญในการยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิต และสุขภาวะที่ดี สาหรับ
คนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้า งสรรค์ มีทัศนคติ
ที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักในความสาคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์ และเพื่อเป็นการนานโยบายสู่การปฏิบัติ จึงได้จัดทาโครงการคุณธรรม สพฐ. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสร้างจิตสานึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในโรงเรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน ให้เป็นผู้ตระหนักรู้
ความเข้าใจ และมีกระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรี ยนคุณธรรม สพฐ. ให้เป็นไปตามเปูาหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้เป็นไปตามเปูาหมาย
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน จานวน 350 คน
3.1.2 นักเรียน จานวน 175 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 525 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครู ผู้ ส อนและผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทุ ก โรงเรี ย น เป็ น ผู้ ต ระหนั ก รู้ เข้ า ใจ และมี
กระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้เป็นไปตามเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่า ร้อยละ 85
3.2.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มากกว่าร้อยละ 85
4. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมให้
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม
กิจกรรมที่ 3 ค่ายเยาวชนระดับเขต สร้างคนดีให้บ้านเมือง
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตาม
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ. เดิม) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 303,250 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
ที่
1
2

3

4

5

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
105,900
คุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนคุณธรรม
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 350 คน
42,000
มื้อละ 120 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 350 คน
24,500
มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชั่วโมง
14,400
ชั่วโมงละ 1,200 บาท
- ค่าวัสดุ
25,000
กิจกรรมที่ 3 ค่ายเยาวชนระดับเขต สร้างคนดี
154,150
ให้บ้านเมือง
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 525 คน
63,000
มื้อละ 120 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 525 คน
36,750
มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน คนละ 6 ชั่วโมง
14,400
ชั่วโมงละ 1,200 บาท
- ค่าวัสดุ
40,000
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม และสรุปผล
43,200
การดาเนินงาน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศติดตาม 27 คน
16,200
คนละ 5 วัน วันละ 120 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัวคณะกรรมการ
27,000
27 คน คนละ 1,000 บาท
สรุปผลการดาเนินงาน
รวมเป็นเงิน

303,250
(ขอถั่วจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก ทาให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะ
ศึกษาหาความรู้ วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้ประสบความสาเร็จ
2) ผู้มีหน้าที่นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจานวนน้อย
ไม่เพียงพอกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
3) สถานศึกษาในแต่ล ะแห่งมีบริบท ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน
แต่แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) เปิดโอกาสให้ครูได้ทาหน้าที่ครูอย่างแท้จริงและมีจานวนเพียงพอ
2) เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาการจัด
การเรียนการสอน
8. ตัวชี้และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ผู้ส อน จานวน 175 โรงเรียนให้ เป็นผู้ตระหนักรู้
ความเข้าใจ และมีกระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้เป็น
ไปตามเปูาหมาย
2. นักเรียน จานวน 175 โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน เป็นผู้ตระหนักรู้ เข้าใจ และ
มีกระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้เป็นไปตามเปูาหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าร้อยละ 85
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มากกว่า
ร้อยละ 85

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย นคุ ณ ธรรม ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี พ ฤติ ก รรมที่ พึ ง
ประสงค์เพิ่มขึน้
9.2 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโรงเรี ย นคุ ณ ธรรมได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบรายละเอียดขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของจังหวัดราชบุรี
ชื่อโครงการหลัก : พัฒนาประชาชนคุณภาพเพื่ออนาคตราชบุรี
ชื่อโครงการย่อย : ปฏิบัติธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุข
วงเงินงบประมาณ : 200,000 บาท
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพ
ชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา : มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย
หน่วยดาเนินการ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผู้รับผิดชอบ
: นางจันทนา โฉมศรี
ตาแหน่ง
: นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สถานที่ติดต่อ : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
(1) หลักการและเหตุผล
(1.1) ที่มา : คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลมีเจตนารมณ์และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่ จะลด
ระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิต ความ
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งในการแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ได้กาหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะ
หน้ า ที่ต้ องได้ รั บ การปู องกัน และแก้ ไข โดยการบั งคับ ใช้ กฎหมายที่เ ข้ม งวดและจั ดการกับ ปัญ หาอื่น ๆ
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง ให้เบ็ดเสร็จ
(1.1.1) แนวทางการพัฒนาประเทศไทย
โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมทั้งนโยบายประเทศไทย 4.0 ดังนี้
1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเมืองฯ)
ประเด็นที่ …………………………………………………………………………………………
3) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด :
4) ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพประชาชน และความ
มั่นคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลยุทธ์ 3.2 โครงการพัฒนาประชาชน
คุณภาพเพื่ออนาคตราชบุรี
5) นโยบายประเทศไทย 4.0
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(1.2) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา/ ความต้องการ
เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงจาเป็นต้องใช้เครื่องมือ
การปู อ งกั น ที่เ หมาะสมกั บ กลุ่ มเปู าหมาย ตั้ ง แต่ เ ด็ก ปฐมวั ย เยาวชนทั้ง ในและนอกสถานศึ กษา และ
ครอบครัว ที่มีความเสี่ย งต่อการใช้ย าเสพติดโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการจัดกิ จกรรมเชิงสร้างสรรค์ ทั้งดนตรี กีฬา ศิลปะ หรืออื่นๆ
ตามความเหมาะสม
(1.3) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน)
(1.3.1) ในชุมชนมีปัญหาครอบครัวแตกแยก เด็กและเยาวชนหันไปพึ่งพายาเสพติด ซึ่งขณะนี้
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับประเทศ เด็กและเยาวชนมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมากขึ้น
อาจจะเปลี่ยนสถานะจากผู้เสพไปสู่ผู้ค้าในอนาคต
(1.3.2) เด็กและเยาวชนควรได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและอบายมุขอย่างเร่งด่วน
(1.4) แนวทางการแก้ไข
สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
(2) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(2.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน
2.2 เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนโดยใช้
แนวทาง NLP และกระบวนการค่ายทักษะชีวิต
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดี และมีส่วนร่วมในการช่วยกันปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน
(2.2) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(2.3) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(2.4) ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2563
(2.5) สถานที่ดาเนินการโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น)
ตาบลน้าพุ อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
(2.6) ระบุพิกัดของสถานที่ดาเนินโครงการ : (3) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(3.1) กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต
อาเภอเมือง อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอวัดเพลง อาเภอสวนผึ้งและอาเภอบ้านคา จานวน 30
โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน รวม 150 คน
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(3.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : นักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต
อาเภอเมือง อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอวัดเพลง อาเภอสวนผึ้งและอาเภอบ้านคา
(4) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(4.1) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน

หน่วยนับ
คน

ปี2563
แผน
ผล*
150
150

ปี2564
แผน
-

ปี2565
แผน
-

ปี2566
แผน
-

*ผลการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
(4.2) ผลผลิต :
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จานวน 150 คน
(4.3) ผลลัพธ์ :
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จานวน 150 คน ผ่านการอบรมได้รับภูมิคุ้มกันยาเสพติด
และอบายมุข
(4.4) ผลกระทบ :
เชิงบวก : (1)
(2)
เชิงลบ (5) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่หน่วยงานเสนอขอและทาเครื่องหมาย ลงในช่อง
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงานของแต่ละกิจกรรมด้วย)
ลาดับ

กิจกรรมโครงการ

1

กิจกรรมปฏิบัติธรรม
สร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดและอบายมุข

ระยะเวลาดาเนินการ
ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63
  

(6) วิธีการดาเนินงาน  ดาเนินการเอง

 จ้างเหมา
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(7) วงเงินของโครงการจาแนกตามงบรายจ่าย
รายการ
รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย

- ค่าวัสดุ

งบประมาณ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
(ระบุรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละรายการ
จานวน และราคาต่อหน่วย)

200,000
52,800 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน ๆ ละ 11 ชม. ๆ ละ
1,200 บาท เวลา 2 วัน
126,000 ค่าอาหาร จานวนเงิน 100,800 บาท (จานวน 180 คน x
140 บาท x 4 มื้อ)
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง จานวนเงิน 25,200 บาท
(จานวน 180 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)
21,200 ค่าวัสดุ จานวนเงิน 18,200 บาท
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จานวนเงิน 3,000 บาท

(8) ความพร้อมของโครงการ
(8.1) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการ
หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดาเนินการได้ทันที
 อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่
ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกาลังแก้ไขปัญหา/
อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(8.2) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)......................
 มี ยังแต่ไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)................
 ไม่มี
(8.3) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ  มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
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(8.4) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(8.5) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา
(9) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
ของโครงการ:
- ……………………………………………………รับเป็นหน่วยรับผิดชอบดูแลบารุงทรัพย์สิน
(10) ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด :
ข้อจากัด : .......................................................
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับ

เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นางจันทนา โฉมศรี
2. นางวัจนา ชาสิงห์แก้ว
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
( ) นโยบาย ศธ.
( ) นโยบาย สพธ. ข้อที่ 1

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลกาหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไข
ปัญหา เพื่อลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม และให้
ความสาคัญต่อการปูองกันเชิงรุกในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันและ
ปูองกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนกลุ่มเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง และการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ในกลุ่มนักเรี ยนมัธยมศึกษาหรือเยาวชนวัยเสี่ยง เพื่อเฝูาระวัง ปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับครู
ฝุายปกครอง โรงเรียน ชุมชน เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด เป็นพลัง
สาคัญของประเทศชาติในอนาคต
ดังนั้น เพื่อให้ดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์การปูองกั นและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานที่ 1
การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล สานักงาน
ปู องกัน และปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิก าร เพื่อตอบรั บนโยบายดังกล่ าว ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ให้กับนักเรียน
2.2 เพื่อเฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในสถานศึกษา
2.3 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนนาต้านภัยยาเสพติด และจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
3.1.2 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จานวน 240 คน
3.1.3 ผู้กากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จานวน 40 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนมีทักษะชีวิต และเป็นแกนนาเฝูาระวังปัญหายาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด
3.2.2 โรงเรียนมีระบบการเฝูาระวังและปูองกันยาเสพติด
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4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
1. วิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. แต่งตั้งคณะทางาน ประชุมคณะทางาน
3. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ประสานทีมวิทยากร
4. ดาเนินการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จานวน 30 โรงเรียน
โรงเรียนละ 8 คน
5. สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน
2 กิจกรรมที่ 2 ค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”
1. วิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงาน
2. แต่งตั้งคณะทางาน ประชุมคณะทางาน
3. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ประสานทีมวิทยากร
4. ดาเนินการจัดค่ายทักษะชีวิต 1 ค่าย นักเรียน 100 คน
5. สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
พ.ค.-ก.ย. 2563

หมายเหตุ

มิ.ย.-ก.ย. 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ จังหวัดราชบุรี
6. งบประมาณ เป็นเงิน 320,000 บาท จากสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
(ป.ป.ส.) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
1.1 ค่าอาหาร 280 คน ๆ ละ 7 มื้อ ๆ ละ 50 บาท
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 280 คน ๆ ละ 6
มื้อ ๆ ละ 25 บาท
1.3 ค่าที่พัก 280 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 50 บาท
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน ๆ ละ 28
ช.ม. ๆ ละ 1,200 บาท
1.5 ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
240,000
98,000
42,000
28,000
67,200
240,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 ค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID
80,000
พิชิตปัญหา”
2.1 ค่าอาหาร 130 คน ๆ ละ 70 บาท 4 มื้อ
36,400
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 130 คนๆ ละ 4 มื้อ
13,000
มื้อละ 25 บาท
2.3 ค่าที่พัก 130 คน ๆ ละ 120 บาท จานวน 1 คืน
15,600
2.4 ค่าห้องประชุม จานวน 2 วัน ๆ ละ 2,000 บาท
4,000
2.5 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน ๆ ละ 16
9,600
ช.ม. ๆ ละ 1,200 บาท
2.6 ค่าวัสดุ
1,400
รวมเป็นเงิน
80,000
9,600
69,000
1,400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
320,000
76,800 237,000
6,200
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ไม่ครบกาหนด เนื่องจากปุวย
2) ครูผู้ดูแลนักเรียนมาส่งนักเรียนแล้ว ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ประสานงานกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิต เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเป็นแกนนาต้านภัยยาเสพติด เฝูาระวังปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน
3. ร้อยละ 100 โรงเรียนดาเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตรงตามตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
240 คน
240 คน
30 โรงเรียน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต รับภูมิคุ้มกันยาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
9.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนนาต้านภัยยาเสพติด และเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา
9.3 โรงเรียนดาเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน และเฝูาระวังภัยยาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับนโยบาย

ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางกัลยา แตงขา
2. นางสาวศุภากร ทองน้อย
3. นางสาวประกายมาศ บุญสมปอง 4. นางสาวจริยา สุธาพจน์
5. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 6. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงฯ

1. หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นโยบายของรัฐบาล ด้านที่ 1
การปกปูองและเชิดชูส ถาบั น พระมหากษัตริย์ สร้างความรู้สึ กและความผู กพันภักดี ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ น จริ ง เกี่ ย วกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ เพื่ อ
ประชาชน สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่าง
ที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของจังหวัดราชบุรี ที่เน้น
การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้กาหนดยุทธศาสตร์
ชาติ ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ และยืนในเวทีโลกอย่างภาคภูมิไม่แพ้
ชาติใดในโลก ไทยจะต้องมีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา และความ
เจริญ ก้าวหน้าทางศาสนา วัฒนธรรม รัฐบาลได้กาหนดให้ส่วนราชการทุกแห่งได้น้อมนาเอา “ศาสตร์
พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักคิด
และแนวทาง ในการวางแผนการดาเนินการที่มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีความคุ้มกันที่ดี
ทางวัตถุ ทางสิ่งแวดล้อม และทางวัฒนธรรม เพื่อส่ งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 จึงได้ดาเนินงานตามโครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียง
ที่ยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมหรือปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
2.2 เพื่อพัฒนานั กเรี ยนให้ มีความรู้และมีทักษะในการนาศาสตร์พระราชาในการดาเนินชีวิต
เสริมสร้าง พัฒนาทักษะชีวิต ให้มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สามารถดารงชีวิตใน
สังคมปัจจุบันได้
2.3 เพื่อพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็น
พลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีของสังคม
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นละ 2 คน จานวน 175 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 598 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจ
มีทักษะกระบวนการ และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดารงชีวิตในสังคมได้
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับประถมศึกษาและมั ธยม
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มากกว่าร้อยละ 85
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนาสถานศึกษาโครงการ “การปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน”
จานวน 598 คน
2 กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการกองทุน
การศึกษาต้นแบบ จานวน 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท
3 กิจกรรมที่ 3 จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียนเพื่อ
ดาเนินการคัดเลือกโรงเรียน สถานศึกษาแห่งความดี เพื่อเป็น
โรงเรียนต้นแบบระดับเครือข่าย จานวน 9 เครือข่าย เครือข่ายละ
20,000 บาท
4 กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลดาเนินงานและคัดเลือก “การปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน
และราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”
5 กิจกรรมที่ 5 สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ระดับต่างๆ รับมอบรางวัล
“การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรี
เทิดไท้องค์ราชัน และราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”

ระยะเวลา
หมายเหตุ
กุมภาพันธ์ 2563

พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563

กรกฎาคม 2563

กันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ. เดิม) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 479,620 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ :
ที่
1

2
3

4

5

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนาสถานศึกษา
118,620
โครงการ “การปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์
ราชัน” จานวน 598 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 598 คน
- 41,860
มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 598 คน
- 71,760
มื้อละ 120 บาท จานวน 1 มื้อ
- ค่าวัสดุ
5,000
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนใน
150,000
- 150,000
โครงการกองทุนการศึกษาต้นแบบ จานวน 3
โรงเรียน โรงเรียนละ 50,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 จัดสรรงบประมาณให้เครือข่าย
180,000
- 180,000
โรงเรียน เพื่อดาเนินการคัดเลือกโรงเรียน
สถานศึกษาแห่งความดี เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ
ระดับเครือข่าย จานวน 9 เครือข่าย
เครือข่ายละ 20,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลดาเนินงานและ
31,000
คัดเลือก “การปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน
และราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 11 คน คนละ
11,000
1,000 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัวคณะกรรมการ
- 11,000
11 คน ๆ ละ 1,000 บาท
- ค่าจ้างทาโล่รางวัล
9,000
กิจกรรมที่ 5 สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ระดับ
ต่างๆ รับมอบรางวัล “การปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) สถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้
องค์ราชัน และราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี”
รวมเป็นเงิน

479,620
(ขอถั่วจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจานวน
2) สื่อวัสดุ อุปกรณ์ อาจจะไม่เพียงพอในการปฏิบัติการได้ครบทุกคน
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม
2) แบ่งกลุ่มในการหมุนเวียนการใช้วัสดุ อุปกรณ์
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นละ 2 คน จานวน 175 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 598 คน ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดารงชีวิต
ในสังคมได้
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และพัฒนาทักษะชีวิต
สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าร้อยละ 85

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษาประสบความสาเร็จจากการพัฒนาสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรี เทิดไท้องค์
ราชันและราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี
9.2 เยาวชนมีความรู้และทักษะในการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาทักษะ สติปัญญา สามารถ
ดารงชีวิตในความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยได้
9.3 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสถานศึกษาอันที่จะเสริมสร้างพัฒนาเยาวชนให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกิจกรรมการปลูกฝังค่านอยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
ตามจุดเน้นของจังหวัดราชบุรี
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โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา
(กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นายคารณ สะอาด
2. นางสาวจริยา สุธาพจน์
3. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 4. นางสาวศุภากร ทองน้อย
5. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
สอดคล้องกับนโยบาย ( ) ยุทธศาสตร์ที่ชาติ ด้านความมั่นคง
( ) นโยบาย ศธ. ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 1
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง คั่ง และยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ และยืนในเวทีโลกอย่างภาคภูมิไม่แพ้
ชาติใดในโลก ไทยจะต้องมีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา และความ
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางศาสนา วั ฒ นธรรม รั ฐ บาลได้ ก าหนดให้ ส่ ว นราชการทุ ก แห่ ง ได้ น้ อ มน าเอา
“ศาสตร์ พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
มาเป็นหลัก คิด และแนวทางในการวางแผนการดาเนินการที่มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ความคุ้มกันที่ ดีทางวัตถุ ทางสังคม ทางสิ่งแวดล้อม และทางวัฒนธรรม เพื่ อส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศชาติ ประชาชนที่มีความสมดุล ยั่งยืนและมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จานวน 175
โรงเรียน มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1,815 คน นักเรียน จานวน 35,751 คน
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีความรู้คู่กับ
คุ ณ ธรรม มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในชี วิ ต มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ที่ จ ะด ารงตนให้ เ ป็ น พลเมื อ งที่ ดี ข อง
ประเทศ ได้ การจั ด การเรี ย นการสอนหลั กสู ต รต้ านทุ จริ ตศึก ษา ปีก ารศึกษา 2563 จึง มีค วามจาเป็ น
ที่จะต้องดาเนินการให้ทันในปีการศึกษานี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต รู้เท่าทัน
การทุจริตและต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2563
ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นทุกโรงเรียน
2.2 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนและปลูกฝังค่านิยม
ซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รู้เท่าทันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1,815 คน
นักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งสิ้น 35,751 ได้รับความรู้ความเข้าใจ
มีทักษะกระบวนการ และมีเจตคติที่ดีในการเป็นพลเมืองดี และต่อต้านการทุจริต ตามหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ
การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และมีเจตคติที่ดีในการเป็นพลเมืองดี และต่อต้าน
การทุจริต สามารถร่วมมือกับองค์กร เครือข่ายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและวิทยากร
2. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้อานวยการสถานศึกษา และครู
วิชาการ หรือครูผู้สอนต้านทุจริตศึกษา
3. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
4. สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล

ระยะเวลา
9 พ.ค. 2563
11 พ.ค. 2563

หมายเหตุ

16 พ.ค. –
31 มี.ค. 2563
25 มี.ค. 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ ระหว่างวันที่ พฤษภาคม – กันยายน 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี และในโรงเรียน
ในสังกัด จานวน 175 โรงเรียน
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 77,550 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานและ
4,750
วิทยากร และเจ้าหน้าที่ จานวน 25 คน
- ค่าอาหาร 25 คน ๆ ละ 120 บาท
3,000
- ค่าอาหารว่าง 25 คน มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ
1,750
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้อานวยการ
42,800
สถานศึกษา และครูวิชาการ หรือครูหัวหน้าโครงการ
ที่สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผู้เข้าอบรม วิทยากร
และเจ้าหน้าที่ จานวน 180 คน
21,600
- ค่าอาหาร 180 คน ๆ ละ 120 บาท
12,600
- ค่าอาหารว่าง 180 คน มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากร 6 คน ช.ม. ละ 600 บาท
3,600
6 ช.ม.
- ค่าวัสดุ
5,000
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
20,000
2,000
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงาน จัดทาเอกสาร
10,000
10,000
เผยแพร่
รวมเป็นเงิน
77,550
3,600
81,150
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
5. ระยะเวลาที่ดาเนินการ
ภาคเรียนที่ 1 / 2562 วันที่ 16 พ.ค. 2562 – 31 ต.ค. 2562
ภาคเรียนที่ 2 / 2562 วันที่ 1 พ.ย. 2562 – 31 มี.ค. 2563
6. งบประมาณ เป็นเงิน 81,150 บาท
7. หน่วยงาน/ ผู้เกี่ยวข้อง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สานักงาน ปปช.ประจาจังหวัดราชบุรี
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
2. ร้อยละ 100 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดได้รับความรู้ มีความคิด มีทักษะมี
เจตคติ มีค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต เป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรี ยนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จัดกิจกรรม การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
9.2 ผู้ บริ หารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนและ
จัดกิจกรรม การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
9.3 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดได้รับความรู้ มีความคิดแยกแยะ รู้เท่าทันการทุจริต มีทักษะมี
เจตคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง มีค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต เป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบได้อย่างดี
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2563
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 2. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
3. นางสาวจริยา สุธาพจน์ 4. นางอรวรรณ แสงทอง
5. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 10 หมวด 2 กาหนดให้โรงเรียน
จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เพื่อให้
เด็กได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติ ตามความสามารถที่จะพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพและดารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล สถานศึกษาจึงมี หน้าที่สาคัญในการพัฒนา
หลั ก สู ตร จั ด ระบบดู แลช่ ว ยเหลื อ ปรั บ ปรุง แก้ ไข ส่ ง เสริ มและสนับสนุน เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนได้พั ฒ นาเต็ ม
ตามศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่าง ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความสาเร็จใน
การเรียน และเพื่อเป็นการประกันโอกาสทางการศึกษา การประเมินคุณภาพ การให้บริการการศึกษาให้กับ
เด็กและเยาวชนพิการ ครูจึงจาเป็นต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนร่วม เพื่อให้
เด็กและเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษา อย่างแท้จริง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุ รี เขต 1 มี โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ที่ เ ปิ ด สอนเด็ ก พิ เ ศษเรี ย นรวม จ านวน 108 โรงเรี ย น มี เ ด็ ก พิ เ ศษ
รวมทั้งสิ้น 1,679 คน มีความจ าเป็ นที่จ ะต้องทาความเข้าใจกับครูผู้สอน ครูพี่เลี้ ยงเด็กพิการเรียนรวม
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอน การคัดกรองเด็กและการจัดสื่อวัสดุอุปกรณ์ ที่เหมาะสม
กับการพัฒนาเด็กให้สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและโรงเรียนต้นแบบสามารถ
จัดการเรียนร่วม/ เรียนรวม ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้ครูสามารถคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการเรียนรวม
ได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องตามความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
2.3 เพื่อให้ครูสามารถจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 พัฒนาครูในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัด จานวน 108 โรงเรียน 108 คน
ให้สามารถจัดการเรียนร่วม/ เรียนรวม ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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3.1.2 ครูในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัด จานวน 108 โรงเรียน 108 คน สามารถคัด
กรองคนพิการทางการศึกษาและจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการเรียนรวมได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องตาม
ความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
3.1.3 ครูในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัด จานวน 108 โรงเรียน 108 คน สามารถ
จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและโรงเรียนต้นแบบสามารถจัดการเรียนร่วม/ เรียนรวม
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3.2.2 นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล
3.2.3 ครู ใ นโรงเรี ย นจั ดการศึก ษาเรีย นรวม สามารถจัด ท าแผนการจั ด การศึ ก ษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ได้
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก

1 กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
1.1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมเพื่อจัดหา
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือแบบเรียนในการเรียนสาหรับนักเรียน
พิการเรียนรวม จานวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท
1.2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวมเพื่อจัดหา
ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือแบบเรียนในการเรียนสาหรับนักเรียน
พิการเรียนรวม จานวน 102 โรงเรียน โรงเรียนละ 1,800 บาท
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมการจัดการเรียนรู้การคัดกรองเด็ก และการ
จัดทาแผน IEP
2.1 ประชุมคณะทางานวิทยากรพี่เลี้ยง/ จัดทาเอกสารหลักสูตร
การอบรม
2.2 อบรมปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม จานวน
108 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 108 คน
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผล
4 กิจกรรมที่ 4 สรุป/ รายงานผลโครงการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

มีนาคม 2563

เมษายน 2563
พฤษภาคม
2563
มิถุนายน สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน .พ.ศ.2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมสีลาวดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 290,575 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
213,600
1.1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบการ
เรียนรวมเพื่อจัดหาซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ
แบบเรียนในการเรียนสาหรับนักเรียนพิการเรียน
รวม จานวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท
30,000
1.2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนรวมเพื่อจัดหาซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ
แบบเรียนในการเรียนสาหรับนักเรียนพิการ
เรียนรวม จานวน 102 โรงเรียนๆ ละ 1,800 บาท
183,600
กิจกรรมที่ 2 อบรมการจัดการเรียนรู้การคัดกรอง
71,975
เด็กและการจัดทาแผน IEP
2.1 ค่าอาหารกลางวันจานวน 115 คน มื้อละ
27,600
120 บาท จานวน 2 มื้อ
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 115 คน
16,100
35 บาท/ มื้อ จานวน 4 มื้อ
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน 1 คน
14,400
ชั่วโมงละ 1,200 บาท จานวน 12 ชั่วโมง
2.4 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จานวน 2 คน
7,200
ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 6 ชั่วโมง
2.5 ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน ๆ ละ 800 บาท
800
2.6 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 115 ชุด
2,875
ชุดละ 25 บาท
2.7 ค่าวัสดุ
3,000
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้
5,000
5,000
และการวัดผล ประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลและรายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงิน
290,575
21,600 49,500
219,475
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การอบรมมีมากช่วงเวลาที่จัดอบรมตรงกัน โรงเรียนที่มีครูน้อยไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ทั่วถึง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ประชุมร่วมกันกาหนดวันอบรมโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
1.1 ครู ในโรงเรี ยนจัดการศึกษาเรี ยนรวมในสั งกัด จานวน 108 โรงเรียน 108 คน
สามารถจัดการเรียนร่วม/ เรียนรวม ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
1.2 ครู ในโรงเรี ยนจัดการศึกษาเรี ยนรวมในสั งกัด จานวน 108 โรงเรียน 108 คน
สามารถคัดกรองคนพิการทางการศึกษาและจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการเรียนรวมได้
อย่างทั่วถึงและสอดคล้องตามความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล
1.3 ครูในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวมในสังกัด จานวน 108 โรงเรียน 108 คน
สามารถจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้
2. เชิงคุณภาพ
2.1 โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมและโรงเรียนต้นแบบสามารถจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.2 นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.3 ครูในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม สามารถจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนต้นแบบสามารถจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
9.2 ครู ใ นโรงเรี ย นจั ด การศึ ก ษาเรี ย นรวมสามารถคั ด กรองคนพิ ก ารทางการศึ ก ษาและจั ด
การศึกษาให้กับเด็กพิการเรียนรวมได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องตามความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละ
บุคคล
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โครงการ
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ 2. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
3. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 4. นางสาวจริยา สุธาพจน์
5. นายคารณ สะอาด
6. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย ศธ. การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learningฯ
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ยุทธศาสตร์ สพฐ.ข้อที่ 6 ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการ
ใช้ฐานความรู้และความคิดในลักษณะสหวิทยาการ STEM Education
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในโรงเรียนด้วยการ
จัดอบรมครู ด้วยระบบทางไกล มีการอบรมความรู้และฝึ กทักษะปฏิบัติให้กับครู ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์
ฝึกอบรม เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการจัด
กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างเต็มประสิ ทธิภ าพสอดคล้ องกับหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และสามารถจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยการบู ร ณาการการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้
ไปใช้แก้ปั ญหาในชีวิตจริ ง พัฒ นากระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และสร้า ง
นวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการทางาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในสังกัด
ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของ
สถานศึกษาในสังกัดให้เป็นรูปธรรม
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์ ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
จานวน 175 คน

แผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

189

3.1.2 ทุ ก ชั้ น เรี ย นมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ค ณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) อย่างน้อยชั้นเรียนละ 1 กิจกรรม
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้กับผู้เรียนได้ตามหลักสูตร
การอบรม
3.2.2 ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาทัก ษะคณิ ตศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา (STEM Education)
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 อบรมครูด้วยระบบทางไกล สสวท. (การพัฒนานักเรียนอย่างมี
คุณภาพด้วยการจัดประสบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจาปี 2563)
2 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education)
3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ STEM FESTIVAL นาเสนอผลงาน
STEM PROJECT
4 สรุปประเมินผล/ รายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
พฤษภาคม มิถุนายน 2563

หมายเหตุ

มิถุนายน สิงหาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกโรงเรียน
6. งบประมาณ เป็นเงิน 2,280 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมครูด้วยระบบทางไกล สสวท.
2,280
(การพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัด
ประสบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจาปี 2563)
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
1.2 ประชุมคณะทางานจัดทาเอกสารหลักสูตร/
กิจกรรมการอบรม/แนวทางการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา/
เครื่องมือการนิเทศ
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 12 คน
840
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จานวน 12 คน
1,440
1.3 ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมตามศูนย์การอบรม/
การศึกษาด้วยตนเองทางออนไลน์/ ยูทูป
1.4 รวบรวมลิ้งค์/ ยูทูปการอบรมเพื่อให้ครูผู้สอน
มีแหล่งการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
3.1 นิเทศติดตามโดยตรงโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
3.2 นิเทศออนไลน์ทุกโรงเรียน
3.3 จัดทารายงานการนิเทศ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ STEM
FESTIVAL นาเสนอ STEM PROJECT
3.1 จัดทาเกณฑ์การประเมิน
3.2 ประชุม คณะกรรมการท าความเข้า ใจเกณฑ์
การประเมิน
3.3 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งผลงานการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education)
จานวน 2 ชิ้นงานต่อโรงเรียน (ผลงานครูและผลงาน
นักเรียน)
3.4 ประเมินผลงานตามเกณฑ์การประเมิน
3.5 ประกาศผลการประเมิน
3.6 เผยแพร่ผลงานที่ผ่านการประเมิน
กิจกรรมที่ 4 สรุปประเมินผล/ รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
4.1 ประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
4.2 จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ
2,280
2,280
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. การอบรมออนไลน์ด้วยตนเองอาจทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ดาเนินการจัดอบรมและนิเทศติดตามเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูผู้สอน
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ กิจกรรม PLC ให้แก่ครูผู้สอนเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์/ คณิตศาสตร์/ คอมพิวเตอร์ ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)
2. ทุกชั้นเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) อย่างน้อยชั้นเรียนละ 1 กิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้กับผูเ้ รียนได้
ตามหลักสูตรการอบรม
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา (STEM Education)

ค่าเป้าหมาย
175 คน

ร้อยละ 80

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูผู้สอนมีการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
9.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ กระบวนการแก้ปัญหา
การทางานเป็นทีม และมีแรงบันดาลใจในการสร้าง STEM PROJECT
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โครงการ

ยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และการสื่อสารพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวพัชรี ศุภษร
2. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
3. นางสาวศุภากร ทองน้อย 4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน
เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพการ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนัก ถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลกนามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่ว มมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนา
ผู้ เรี ย นให้ มี ความเข้า ใจตนเองและผู้ อื่น ดี ขึ้น เรียนรู้และเข้า ใจความแตกต่างของภาษาและวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี การคิ ด สั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง การปกครอง มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ การใช้
ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดนโยบายและ
เป้าหมาย Roadmap แผนงานที่ส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวคือ ภายใน 3 ปี ยกระดับ
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง คล่องแคล่ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษและใช้การบริหารจัดการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้มีความรู้ความสามารถ
มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสูงขึ้น
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้อยละ 80 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและสามารถใช้ภาษาภาษาอังกฤษ
3.1..2 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
3.1.3 ร้อยละ 70 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มี ค วามรู้ ทั ก ษะและสามารถใช้ ภ าษาภาษาอั ง กฤษในการบริ ห ารจั ด การที่ ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี ถูกต้อง มั่นใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
มาตรฐานสากลและผู้นาองค์กร (Leadership Development
Program) (2 วัน)
2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่จบไม่ตรงวิชาเอก (ภาษาอังกฤษ) (2 วัน)
3 กิจกรรมที่ 3 สารวจความต้องการของครู และสถานที่ที่ต้องการ
ไปศึกษาดูงาน หรือศึกษาอบรม Boot Camp ที่ส่วนกลางกาหนด
4 กิจกรรมที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและเลขานุการศูนย์พัฒนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Primary
Education English Resource Center : PEER Center)

ระยะเวลา
มิ.ย. 2563

หมายเหตุ

มิ.ย. 2563
ก.ค. 2563
ก.ย. 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 481,650 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
125,050
สู่ความเป็นมาตรฐานสากลและผู้นาองค์กร
(Leadership Development Program) (2 วัน)
ค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการดาเนินงาน
7,200
จานวน 30 คน มื้อละ 120 บาท จานวน
2 มื้อ
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ
4,200
ด าเนิ น งาน จ านวน 30 คน มื้ อ ละ 35 บาท
จานวน 4 มื้อ
1.3 ค่าอาหารกลางวัน ผู้บริหารสถานศึกษา และ
21,000
เจ้าหน้าที่ จานวน 175 คน มื้อละ 120 บาท
1.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้บริหาร
12,250
สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ จานวน 175 คน
มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
1.5 ค่าตอบแทนวิทยากรหลักและวิทยากรกลุ่ม
43,200
จานวน 12 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
1.6 ค่าที่พัก ห้องละ 600 บาท 2 คืน 6 ห้อง
7,200
1.7 ค่าพาหนะวิทยากร จานวน 12 คน
6,000
เที่ยวละ 500 บาท ไป - กลับ 2 เที่ยว
1.8 ค่าเกียรติบัตร จานวน 200 ใบ ๆ ละ 20 บาท
4,000
1.9 ค่าวัสดุอุปกรณ์
20,000
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ
156,600
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จบไม่ตรงวิชาเอก
(ภาษาอังกฤษ) (2 วัน)
ค่าใช้จ่าย
2.1 ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการดาเนินงาน
7,200
จานวน 30 คน มื้อละ 120 บาท จานวน 2 มื้อ
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ
4,200
ดาเนินงาน จานวน 30 คน มื้อละ 35 บาท
จานวน 4 มื้อ
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2.3 ค่าอาหารกลางวัน ครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่
24,000
จานวน 100 คน มื้อละ 120 บาท จานวน 2 มื้อ
2.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครูผู้สอน และ
14,000
เจ้าหน้าที่ จานวน 100 คน มื้อละ 35 บาท
จานวน 4 มื้อ
2.5 ค่าตอบแทนวิทยากรหลักและวิทยากรกลุ่ม
72,000
จานวน 10 คน ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆ ละ
600 บาท
2.6 ค่าที่พัก ห้องละ 1,200 บาท 2 คืน 6 ห้อง
7,200
2.7 ค่าพาหนะวิทยากร จานวน 12 คน เที่ยวละ
6,000
500 บาท ไป - กลับ 2 เที่ยว
2.8 ค่าเกียรติบัตร จานวน 100 ใบ ๆ ละ 20 บาท
2,000
2.9 ค่าวัสดุอุปกรณ์
20,000
กิจกรรมที่ 3 สารวจความต้องการของครู และ
สถานที่ที่ต้องการไปศึกษาดูงาน หรือศึกษาอบรม
Boot Camp ที่ส่วนกลางกาหนด
กิจกรรมที่ 4 การเพิ่มสมรรถนะการจัดการเรียน
200,000
การสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและเลขานุการ ศูนย์พัฒนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
(Primary Education English Resource Center
: PEER Center)
ค่าใช้จ่าย
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จานวน 40 คน ๆ ละ 240 บาท
จานวน 4 วัน
4.2 ค่าที่พักห้องละ 1,200 บาท จานวน 3 คืน
20 ห้อง
4.3 ค่าวิทยากรหลัก จานวน 2 คน ๆ ละ
14,400
1,200 บาท จานวน 6 ช.ม.
4.4 ค่าจ้างเหมารถมินิบัส 4 วัน ๆ ละ 15,000 บาท
4.5 ค่าของที่ระลึกแต่ละหน่วยงาน จานวน 4 ชิ้น
ชิ้นละ 700 บาท
4.6 ค่าพาหนะจากที่พักถึงสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
รวมเป็นเงิน
481,650 129,600
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
มีการอบรมในหลาย ๆ โครงการ ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน โรงเรียนที่มีครูน้อยอาจไม่สามารถ
เข้ารับการอบรมได้ทุกโครงการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ร่วมประชุมเพื่อกาหนดวันอบรมร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
และบริบทของแต่ละโรงเรียน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 175 คน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่สอนตรงวิชาเอกและไม่ตรงวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ จานวน 100 คน มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนของโรงเรียน ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ถูกต้อง คล่องแคล่ว และมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีทักษะและสามารถใช้ภาษาภาษาอังกฤษในการบริหารจัดการที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี ถูกต้อง มั่นใจ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 70

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและใช้การบริหาร
จัดการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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โครงการ

ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวจริยา สุธาพจน์
2.นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นางสาวพัชรี ศุภษร
4.นางสาวศุภากร ทองน้อย
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย ศธ. ระดับอนุบาล
( ) นโยบาย สพฐ.ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป สาหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยทางสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของหน่วยงานในสังกัด ด้วยการพัฒนา
บุคลากร สนับสนุนปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงาน ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ได้นานโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
นาไปใช้ และประเมินพัฒนาการนักเรียนตามหลักสูตร
ในช่ ว งปี ก ารศึ ก ษา 2561 เป็ น ต้ น ไป สถานศึ ก ษาได้ น าหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศั กราช 2560 ไปใช้เ ป็ น แนวทางในการจัด ประสบการณ์ต ามมาตรฐานคุณลั กษณะที่พึ งประสงค์
ครอบคลุมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงค์ที่จะดาเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยดาเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
ได้ประเมินพัฒ นาการนักเรี ย นปฐมวัยซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 15 โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนประจาจังหวัด จานวน 1โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่ฯ จานวน 1 โรงเรียน โรงเรียนศูนย์
เด็กปฐมวัยต้นแบบ จานวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนทั่วไปที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้เพื่อ
นาผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนั กเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.2 เพื่อรายงานผลการประเมินพัฒ นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สั งคม และสติปัญญา
ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรียนดาเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย
3.1.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนที่จัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยดาเนินการประเมินพัฒนาการ
นักเรียนปฐมวัย
3.1.3 นักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์การประเมินโดยอยู่ในระดับ 3
ร้อยละ 90
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนปฐมวัยมีแนวทางการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
3.2.2 นั ก เรี ย นปฐมวั ย มี พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คมและสติ ปั ญ ญา
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. กิจกรรมหลัก/ ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2562
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนและเตรียมการประเมิน
2 กิจกรรมที่ 2 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2562
- โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 โรงเรียน ดาเนินการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนปฐมวัยตามคู่มือการประเมินพัฒนาการจาก สพฐ.
- คณะกรรมการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการระดับโรงเรียน ส่งผล
การประเมินให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่งผลการประเมินแก่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนทุกโรงเรียนที่ จัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยดาเนินการ
ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย ตามคู่มือการประเมินพัฒนาการ
จาก สพฐ.
- คณะกรรมการบันทึกผลการประเมินพัฒนาการระดับโรงเรียน ส่งผล
การประเมินให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
3 กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
กุมภาพันธ์ 2563

หมายเหตุ

กุมภาพันธ์พฤษภาคม 2563

มิถุนายน 2563กันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 12,400 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการการประเมิน
3,400
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับคณะกรรมการ
1,400
ผู้เข้าประชุม เจ้าหน้าที่ จานวน 40 คน มื้อละ
35 บาท จานวน 1 มื้อ 40x35
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
2,000
กิจกรรมที่ 2 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
9,000
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ปีการศึกษา 2561
- ค่าพาหนะสาหรับคณะกรรมการในการออกประเมิน
9,000
พัฒนาการ โรงเรียนละ 600 บาท จานวน 15 คน
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลโครงการ
รวมงบประมาณ
12,400
10,400
2,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง ครูผู้ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยไม่สอดคล้องกับการประเมินตาม
สภาพจริง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประชุมชี้แจงการดาเนินงานก่อนการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ปฐมวัย และนิเทศ ติดตามการประเมิน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
1.1 โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรียนดาเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย
1.2 นักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์การประเมินโดยอยู่ใน
ระดับ 3 ร้อยละ 90
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูผู้สอนปฐมวัยมีแนวทางการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.2 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
9.2 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวจริยา สุธาพจน์ 2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นางอาไพ มาศศิริทรัพย์ 4. นางสาวศุภากร ทองน้อย
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย ศธ.
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายปีงบประมาณ 2563 เน้นสร้าง
ความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะที่สาคัญด้านต่าง ๆ เช่น
ทักษะทางสมอง ทักษะความคิดความจา ทักษะการควบคุมอารมณ์ ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของ
นโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าว ได้ดาเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อยอดการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล โดยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ปฐมวัย ได้แก่ ผู้ บริหาร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุ มชนให้เข้มแข็งตลอดจนพัฒนา สื่ อ อุปกรณ์ แหล่ ง
เรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย ส่งเสริม
สนับสนุน สร้างความเข้มแข้งให้กับโรงเรียนทางด้านวิชาการทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปฐมวั ย เพื่อให้การดาเนินงานการศึกษาปฐมวัยมีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและ
มีคุณภาพนาไปสู่การวางรากฐานการศึกษาปฐมวัยที่เข้มแข็งต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ เครือข่าย
2.2 พัฒนาครูสู่พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ได้อย่างถูกต้อง
2.3 ยกระดับคุณภาพครูปฐมวัยในการจัดการศึกษาปฐมวัย
2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย
2.5 นิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและประเมินผล
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ เครือข่าย ร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนการสอน
ปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนกลุ่มเปูาหมาย ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง
3.1.3 ครูปฐมวัย ร้อยละ 100 สามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
3.1.4 ร้อยละ 100 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย
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3.1.5 โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
ประเมินผล
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนศูนย์ระดับปฐมวัยต้นแบบ/ เครือข่าย สามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้
อย่างถูกต้อง
3.2.3 ครูปฐมวัยสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
3.2.4 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการตามช่วงวัย
3.2.5 โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและประเมินผล
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 อบรม/ สัมมนาเชิงวิชาการ การจัดประสบการณ์ตาม
แนวมอนเทสซอรี่ ,ไฮสโคป, วอลดอร์ฟ และการสอนแบบโครงการ
ระดับปฐมวัยและศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนที่
ประสบผลสาเร็จ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงนโยบาย
1.2 สารวจความต้องการพัฒนา
1.3 จัดทาหลักสูตรการอบรมพัฒนา ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมและเชิญวิทยากร
1.4 ศึกษาดูงานโรงเรียนครูวิชาการระดับปฐมวัย
2 กิจกรรมที่ 2 อบรมการจัดทาสื่อสาหรับเด็กปฐมวัย
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ
ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียน
การสอนในระดับปฐมวัย
4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผล
5 กิจกรรมที่ 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมสีลาวดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 257,420 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรม/ สัมมนาเชิงวิชาการ
138,860
การจัดประสบการณ์ตามแนวมอนเทสซอรี่, ไฮสโคป,
วอลดอร์ฟ และการสอนแบบโครงการระดับปฐมวัย
และศึกษาดูงานโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ที่ประสบผลสาเร็จ
1.1 ค่าอาหารกลางวันจานวน 188 คน มื้อละ
52,640
140 บาท จานวน 2 มื้อ
1.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 188 คน
26,320
35 บาท/ มื้อ จานวน 4 มื้อ
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน 1 คน
14,400
ชั่วโมงละ 1,200 บาท จานวน 12 ชั่วโมง
1.4 ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน ๆ ละ 800 บาท
800
1.5 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 188 ชุด
4,700
ชุดละ 25 บาท
1.6 ค่ารถศึกษาดูงาน 4 คัน คันละ 20,000 บาท
40,000
กิจกรรมที่ 2 อบรมการจัดทาสื่อสาหรับเด็กปฐมวัย
113,560
2.1 ค่าอาหารกลางวันจานวน 188 คน มื้อละ
52,640
140 บาท จานวน 2 มื้อ
2.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 188 คน
26,320
35 บาท/ มื้อ จานวน 4 มื้อ
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน 1 คน
14,400
ชัว่ โมงละ 1,200 บาท จานวน 12 ชั่วโมง
2.4 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จานวน 4 คน
14,400
ชัว่ โมงละ 600 บาท จานวน 6 ชั่วโมง
2.5 ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน ๆ ละ 800 บาท
800
2.6 ค่าวัสดุ
5,000
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามความก้าวหน้าในการ
5,000
5,000
บริหารจัดการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย
รวมเป็นเงิน
257,420
43,200 204,520
9,700
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจานวน
2. ผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความสาคัญกับการศึกษาปฐมวัย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม
2. ชี้แจงให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์และความสาคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
1.1 ร้อยละของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่ายสามารถจัดการเรียน
การสอนปฐมวัย
1.2 ครู ร้อยละของพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอบรม
เลี้ยงดู เด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง
1.3 ร้อยละของครูปฐมวัยสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
1.4 ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการตามช่วงวัย
1.5 ร้อยละของโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและประเมินผล
2. เชิงคุณภาพ
2.1 โรงเรียนศูนย์ระดับปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย สามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง
2.3 ครูปฐมวัยสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
2.4 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการตามช่วงวัย
2.5 โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย
และประเมินผล

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9.2 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ เครือข่าย เป็นแหล่งวิชาการด้านปฐมวัยและมีความเข้มแข็ง
9.3 พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
9.4 ครูปฐมวัยจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
9.5 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย
9.6 โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและประเมินผล
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวจริยา สุธาพจน์
2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 4.นางสาวศุภากร ทองน้อย
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย ศธ. ระดับอนุบาล
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 การพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและ
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการริเริ่มดาเนินการเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้
ทัก ษะและกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ใ ห้ กั บเด็ กตั้ งแต่ร ะดั บ ปฐมวั ย โดยได้ท อดพระเนตรตัว อย่ า ง
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คราวเสด็จพระราชดาเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2552
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ด าเนิ น งานตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และพบว่าครูปฐมวัยมีปัญหาด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และการเขี ย นรายงานโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมส าคั ญ ในการด าเนิ น งานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงพั ฒนาครูเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
พร้ อมทั้งส่ งเสริ มจิ น ตนาการของเด็กให้ รักการเรีย นรู้และสร้างองค์ความรู้ตามธรรมชาติวิทยาศาสตร์
น าผลการประเมิ น มาพั ฒ นา และมี ค วามตั้ ง ใจในการจั ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ ต ามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ด้วยใจนักวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถจัดถ่ายทอดความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2.2 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.3 โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานฯ
2.4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการดาเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง
2.5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครู ป ฐมวัย ที่ได้รั บ การพัฒ นา สามารถจัดถ่ายทอดความรู้และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
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3.1.2 เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
3.1.3 โรงเรีย นที่เข้ารั บ การประเมิน ผ่ านการประเมินผลงานและได้รับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3.1.4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
3.1.5 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการนิเทศติดตามการดาเนินงานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
3.2.2 เด็กปฐมวัยของโรงเรี ยนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
3.2.3 ทุกโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินผลงานผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
3.2.4 ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
3.2.5 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้รับการนิเทศติดตาม
การดาเนินงาน
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง รุ่นที่ 1 - 9 ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงนโยบาย
1.2 สารวจความต้องการพัฒนา
1.3 จัดทาหลักสูตรการอบรมพัฒนา ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้ง
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมและเชิญวิทยากร
1.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางให้แก่ครูปฐมวัย รุ่นที่ 1-9
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผลโครงการบ้านนักวิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
3 กิจกรรมที่ 3 นาคณะครูเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4 กิจกรรมที่ 4 สรุป/ รายงานผลโครงการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
มีนาคม 2563
มีนาคม พฤษภาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมสีลาวดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 119,820 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง
91,320
รุ่นที่ 1-9 ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
1.1 ค่าอาหารกลางวันจานวน 188 คน
มื้อละ 120 บาท จานวน 2 มื้อ
45,120
1.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 188 คน
18,800
25 บาท/ มื้อ จานวน 4 มื้อ
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน 1 คน
14,400
ชัว่ โมงละ 1,200 บาท จานวน 12 ชั่วโมง
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จานวน 2 คน
7,200
ชัว่ โมงละ 600 บาท จานวน 6 ชั่วโมง
1.5 ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน ๆ ละ 800 บาท
800
1.6 ค่าวัสดุ
5,000
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามตรวจผลงาน และ
8,500
การวัดผล ประเมินผลโครงการบ้านนักวิยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2562
2.1 ค่าอาหารกลางวันจานวน 25 คน มื้อละ
6,000
120 บาท จานวน 2 มื้อ
2.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 25 คน
2,500
คนละ 25 บาท/ มื้อ จานวน 4 มื้อ
กิจกรรมที่ 3 นาคณะครูเข้าร่วมพิธีรับตรา
20,000
20,000
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
กิจกรรมที่ 4 สรุป/ รายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงิน
119,820
21,600 93,220
5,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจรองทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจานวน
2. สื่อวัสดุ อุปกรณ์ อาจจะไม่เพียงพอในการปฏิบัติการได้ครบทุกคน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม
2. แบ่งกลุ่มในการหมุนเวียนการใช้วัสดุ อุปกรณ์
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
1.1 ร้อยละของครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ถ่ายทอดความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
1.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1.3 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินฯ ผ่านการประเมินและได้รับตรา
พระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
1.4 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1.5 ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศติดตามการดาเนินงาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2.2 เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมีประสบการณ์
ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.3 โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินผลงานผ่านการประเมินและได้รับตรา
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
2.5 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ได้รับการนิเทศติดตามการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
9.2 เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
9.3 โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินฯ ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
9.4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่องและ
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9.5 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศติดตามการดาเนินงานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 2. นางสาวจริยา สุธาพจน์
3. นางอรวรรณ แสงทอง
4. นางสาวศุภากร ทองน้อย
5. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ซึ่งประกอบด้วยสาระทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็น กลุ่มสาระ
ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตมนุษย์ ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความเชื่อมั่น ในตนเอง
อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เห็นความสาคัญของการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะได้พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทั้งนี้เพื่อเป็น
การพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ และยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน ครูและนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้มีความรู้ความสามารถในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานครูและนักเรียนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
2.3 นักเรียนมีผลงานเป็นที่ยอมรับในการแข่งขันศิลปะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนในสัง กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
3.1.2 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ได้รับการพัฒนาและสามารถนาเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
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3.2.2 นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 สามารถ
นาเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์
ดนตรีและนาฏศิลป์)
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงนโยบาย
1.2 สารวจความต้องการพัฒนา
1.3 ดาเนินการอบรมพัฒนาครู
1.4 สรุปประเมินผลและรายงานผลโครงการ
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผล
3 กิจกรรมที่ 3 สรุป/ รายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
เมษายน –
พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ

พฤษภาคม -สิงหาคม
2563
กันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมสีลาวดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงิน 111,040 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
100,040
(ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์)
1.1 ค่าอาหารกลางวันจานวน 188 คน มื้อละ
45,120
120 บาท จานวน 2 มื้อ
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน188 คน
26,320
35 บาท/ มื้อ จานวน 4 มื้อ
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน 1 คน
14,400
ชัว่ โมงละ 1,200บาท จานวน 12 ชั่วโมง
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จานวน 4 คน
ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 6 ชั่วโมง
14,400
1.5 ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน ๆ ละ 800 บาท
800
1.6 ค่าวัสดุ
5,000
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และ
5,000
5,000
การวัดผล ประเมินผล
รวมเป็นเงิน
111,040
28,800 77,240
5,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
การอบรมมีมากช่วงเวลาที่จัดอบรมตรงกัน โรงเรียนที่มีครูน้อยไม่สามารถเข้ารับการอบรม
ได้ทั่วถึง
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ประชุมร่วมกันกาหนดวันอบรมโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจานวน 188 คนมีความรู้ความสามารถ ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
2.2 นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถ
นาเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 85

ร้อยละ 85

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมี ความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพการศึกษาผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพ
9.2 ครูและนักเรียนสามารถสร้างผลงานได้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในการแข่งขันศิลปะระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ
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โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางอรวรรณ แสงทอง
2. นางสาวจริยา สุธาพจน์
3. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
สอดคล้องกับนโยบาย ( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
( ) นโยบาย สพฐ.ข้อที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การอ่านและการรู้หนังสือ (Reading & Literacy) เป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่ง สาหรับการเรียนรู้
และการพัฒนาชีวิตสู่ความสาเร็จ การอ่านคล่องแคล่วและเข้าใจความหมายจะนามาซึ่งความรู้ และส่งเสริม
ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะ และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต การถ่ายทอด
สื่อสารความรู้ ความคิดให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจได้ เป็นทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีหน้าที่จัดการศึกษาที่ต้องพัฒนาในการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง
เขีย นคล่ อ ง ส่ ง เสริ มการคิดวิ เคราะห์ แ ละสื่ อสารให้ แ ก่ประชาชนตั้ง แต่วัย เยาว์ เพื่ อให้ ส ามารถเรียนรู้
ในระดับ ที่ซับซ้อนเมื่อเติบ ใหญ่ การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่ อง และสื่อสารเข้าใจได้เป็น
พื้นฐานที่สาคัญในอันดับแรกๆ ของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
นอกจากครูจะต้องมีองค์วามรู้เข้าใจทักษะและกระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียน
ทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนที่ต้องได้รับการเอาใจใส่ เป็นพิเศษแล้ว ครูต้องเข้าใจความแตกต่างในทุกด้าน
ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้ เป็นประชากรที่มีคุณภาพในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
จั งหวั ดราชบุ รี มี ภู มิ ป ระเทศที่ ติดชายแดนพม่ า ท าให้ มี การหลั่ งไหลอพยพย้ ายถิ่ นของชนเผ่ า
ด้ า นชายแดน และน าบุ ต รหลานที่ อ ยู่ ใ นวั ย เรี ย นเข้ า มาเรี ย นในพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ แหล่ ง ที่ ผู้ ป กครอง
ประกอบอาชีพ และยังมีเด็กไทยอีกบางส่วนครอบครัวแตกแยกเด็กไม่ได้อยู่กับบิดามารดา มีสภาพจิตใจ
ที่เปราะบางไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ หรือเจ็บปุวยเป็นระยะเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาทาให้มีปัญหาการอ่านการเขียนและการสื่อสาร ประกอบกับผลทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ปีการศึกษา 2558 แต่ยังต่ากว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 เห็นความสาคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างเครื่องมือประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่
2.2 เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนอ่าน การเขียนตามแนวทาง
ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนักเรียนนาชาติ (Program for International Education Test : PISA)
2.3 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาการอ่านการเขียน
เพื่อการสื่อสาร(อ่านเข้าใจ) อย่างยั่งยืน
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สร้างเครื่องมือการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1– 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ร้อยละ 80
3.1.2 ครูผู้สอนภาษาไทย เข้ารับการพัฒนา การสอนภาษาไทยตามแนวทางประเมินผล
ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ (Program for International Education Test : PISA) ร้อยละ 80
3.1.3 ครูผู้สอนภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ร้อยละ 100
3.1.4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 3
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เครื่องมือประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับเขตพื้นที่มีคุณภาพ
3.2.2 ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ตามแนวทางประเมินผล
ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ (Program for International Education Test : PISA) อ่านเขียนเพื่อการ
สื่อสาร(อ่านเข้าใจ) ได้อย่างมีคุณภาพ
3.2.3 ครูผู้สอนภาษาไทย มีทักษะด้านภาษาไทยที่มีคุณภาพ
3.2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินการ
ที่
1

2

กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนสอน
ตุลาคม 2563
ภาษาไทยตามแนวทางประเมินผลร่วมกับนักเรียนนานาชาติ
(Program for International student Assessment Test)
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงนโยบาย
1.2 เตรียมงาน
1.3 ดาเนินการ
1.4 สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสร้างเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน
ตุลาคม 2562 –
และจัดทาฐานข้อมูล ตามนโยบายเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน
กันยายน 2563
2.1 สร้ างเครื่องมือประเมิน การอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน และทาหลักฐานข้อมูลนักเรียนที่มี
ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้/ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง/ ไม่เข้าใจ
เรื่องที่อ่านเป็นรายบุคคล
2.3 จัดทาแผน/ โครงการตามนโยบาย พัฒนาการอ่านการเขียน
เพื่อการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ) ฟื้นฟูการท่องบทอาขยาน
2.4 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงนโยบาย 1) เตรียมงาน
2) ดาเนินการ 3) สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล
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หมายเหตุ
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ที่
3

4

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 3 จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย และโรงเรียนที่ดาเนินงาน
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประสบผลสาเร็จและเป็น
แบบอย่างได้
3.1 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงนโยบาย
3.2 เตรียมงาน
3.3 ดาเนินการ
3.4 สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล
สรุปและรายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
มิถุนายน 2563

หมายเหตุ

สิงหาคมกันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงิน 299,500 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนภาษาไทย
โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานตามแนวทางการประเมินผล
ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ (Program for
International Student Assessment Test)
เป็นครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
และครูผู้สอนภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1.1 ค่าอาหารกลางวันครูผู้เข้ารับการอบรม
เจ้าหน้าที่ คณะวิทยากร จานวน 350 คน
มื้อละ 120 บาท จานวน 1 มื้อ
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับครูผู้เข้ารับ
การอบรม เจ้าหน้าที่ คณะวิทยากร จานวน
350 คน มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
จานวน 2 คน คนละ 6 ชัว่ โมง ๆ ละ
1,200 บาท
1.5 ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายใน จานวน 2 คน
คนละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
1.6 ค่าที่พักวิทยากรภายนอก ห้องละ 1,200 บาท
1 คืน 2 ห้อง
1.6 ค่าเดินทางวิทยากร
1.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์

รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ที่ใช้
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ที่
2

3

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ที่ใช้

การสร้างเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ป.1 และประถมศึกษา
ปีที่ 4 เป็นครูผู้สอนภาษาไทย จานวน 9 เครือข่าย
เครือข่ายละ 10 คน
2.1 ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการสร้างเครื่องมือ
ประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย จานวน
104 คน มื้อละ 35 บาท จานวน 1 มื้อ
2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการสร้าง
เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย
จานวน 100 คน มื้อละ 50 บาท จานวน 2 มื้อ
2.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน และทาหลักฐานข้อมูล
นักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้/อ่าน
ไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง/ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
2.5 สรุปนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การจัดแข่งขันทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยประสบผลสาเร็จ
3.1 ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการอานวยการ
ดาเนินการจัดการแข่งขัน จานวน 100 คน
มื้อละ 120 บาท จานวน 1 มื้อ
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ
อานวยการดาเนินการจัดการแข่งขัน จานวน
100 คน มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
3.3 ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการดาเนินการ
จัดการแข่งขัน จานวน 400 คน มื้อละ 120
บาท จานวน 1 มื้อ
3.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการแข่งขันและนักเรียน
จานวน 400 คน มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
3.5 จัดจ้างพิมพ์เกียรติบัตรจานวน 400 คน ฉบับละ
20 บาท
3.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และไวนิล 1 แผ่น
3.7 สรุปและรายงานผล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
299,500
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก ทาให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะ
ศึกษาหาความรู้ วิธีการแก้ปัญหา และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้ประสบความสาเร็จ
2) ผู้มีหน้าที่นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจานวนน้อย
ไม่เพียงพอกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
3) สถานศึกษาในแต่ละแห่งมีบริบท ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน
แต่แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
7.2 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
1) เปิดโอกาสให้ครูได้ทาหน้าที่ครูอย่างแท้จริงและมีจานวนเพียงพอ
2) ให้ศกึ ษานิเทศก์ได้ทาหน้าที่นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหน้าที่ที่แท้จริง
ของศึกษานิเทศก์และให้มีจานวนศึกษานิเทศก์จานวนเพียงพอ
3) เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาการจัด
การเรียนการสอนตามบริบทของตนเองตามทฤษฎีระเบิดจากข้างในของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลมหาราช ภายใต้การกากับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้บริหารระดับสูง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ด้านการอ่านออก เขียนได้และสื่อสารเข้าใจได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ขึ้นไป อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารเข้าใจได้
ตามช่วงวัย
3. ครูผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพ
4. ผู้บริหารสามารถส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสู่
ความเป็นเลิศ
5. ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากปีการศึกษา 2562 เพิ่มขึ้นจากฐานเดิม
2. เชิงคุณภาพ
1. เขตพื้นที่การศึกษามีเครื่องมือประเมินการอ่าน การเขียนภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. ครูผู้สอนภาษาไทยมีทักษะ ด้านสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และมีคุณภาพ
3. นักเรียนได้การส่งเสริม พัฒนาในด้านทักษะการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง
และสื่อสารได้ อย่างถูกต้อง ตามวัย
4. ผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 เพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2562
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนทุกกลุ่มเปูาหมายใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และสื่อสารได้อย่างสัมฤทธิ์ผล มีผลสัมฤทธิ์
การเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ส่งผลต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นซึ่งจะเป็นการยกระดับภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม
9.2 ครูผู้สอนภาษาไทยมีศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและครูกลุ่มสาระอื่น
ร่วมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรียน โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 สถานศึกษาสามารถดาเนินงานพัฒนาการอ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร(อ่านเข้าใจ)บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
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โครงการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นางอรวรรณ แสงทอง
2. นางสาวจริยา สุธาพจน์
3. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
สอดคล้องกับนโยบาย ( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
() นโยบาย ศธ.ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
() นโยบาย สพฐ.ข้อที่ 3
........................................................................................................................................ .................................
1. หลักการและเหตุผล
การดาเนิ นงานห้องสมุดในยุ คของสังคมแห่ งการเรียนรู้จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การดาเนิ น งานไปจากเดิม การปรั บ กระบวนทัศ น์ก ระบวนงาน ตลอดจนการสร้ างบรรยากาศให้ เป็ น
ห้องสมุดมีชีวิตในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ นับได้ว่าเป็นเรื่องที่สาคัญและจาเป็น ห้องสมุดต้องยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีช่องทางการรับรู้สิทธิที่ควรจะได้รับจากห้องสมุดมากขึ้น นั่นคือ
สิ่งที่ห้ องสมุดให้บ ริ การนั้น ผู้ ใช้ต้องรู้สึ กคุ้มค่าและประทับใจ เช่น คุ้มค่าที่แวะเข้ามาใช้ส ารสนเทศของ
ห้องสมุดเพราะมีบริการที่แปลกใหม่มีบรรยากาศที่ดึงดูดให้เข้ามาศึกษาค้นคว้า มีความสะดวกสบาย บริการ
ด้ว ยความรวดเร็ว บุ คลากรเป็ นนั กบริการพันธุ์ใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้อย่าง
หลากหลาย มีการบริการที่เหนือชั้นเหนือความคาดหมายจนผู้ใช้สะท้อนความรู้สึกถึงความพึงพอใจและ
มองเห็นความสาคัญของห้องสมุดในฐานะเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งนั่นย่อมหมายถึงสถาบันห้องสมุด
จะเป็นองค์กรทางสังคมที่ทรงคุณค่าอย่างถาวร
บรรณารักษ์ ครูบรรณารักษ์ หรือผู้ดูแลห้องสมุดจะต้องรู้จักใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงาน
ห้องสมุดได้ รวมทั้งมีเทคนิคการซ่อมหนังสือ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และเทคนิคการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านดังนั้น เทคนิคต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนที่ถือว่าเป็น
งานหลักที่สาคัญจึงต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
จึงได้จัดทาโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูบ รรณารั กษ์/ ครูผู้ ทาหน้าที่ครูบรรณารักษ์ หรือครูช่วยงานห้ องสมุดมีแนวทาง
การใช้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และ
เป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข
2.2 เพื่อปรับปรุง พัฒนา ปลูกฝัง และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตโดยสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูบรรณารักษ์/ครูผู้ทาหน้าที่ครูบรรณารักษ์ หรือครูช่วยงานห้องสมุดจานวน 174 คน
มีแ นวทางการใช้ ห้ อ งสมุ ด และกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า นที่ มี ค วามสนุ ก สนาน ท้ า ทาย กระตุ้ น
ความสนใจ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข
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3.1.2 ปลู กฝังและส่งเสริ มให้ เด็กและเยาวชนไทยมีนิสั ยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย
สามารถลงมือปฏิบัติได้จริงและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูบรรณารักษ์/ ครูผู้ทาหน้าที่ครูบรรณารักษ์ หรือครูช่วยงานห้องสมุด มีทักษะและ
แนวทางการใช้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ
และเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข
3.2.2 เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตโดยสามารถลงมือปฏิบัติ
ได้จริงและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินการ
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนสอน
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงนโยบาย
1.2 เตรียมงาน
1.3 ดาเนินการ
1.4 สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล
2 กิจกรรมที่ 2 จัดทาเอกสารแนวทางการดาเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
2.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงนโยบาย
2.2 เตรียมงาน
2.3 ดาเนินการ
2.4 สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล
3 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี
เขต 1 พัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงนโยบาย เตรียมงาน
2.2 ดาเนินการ
2.3 สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล
4 สรุปและรายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2563

หมายเหตุ

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563

ตุลาคม 2562 –
กันยายน 2563

กันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

220

6. งบประมาณ เป็นเงิน 100,640 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
ที่
1

2

3

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
60,140
จัดการเรียนสอนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
จานวน 174 โรงเรียน รวม 186 คน
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 174 คน ๆ ละ 120 บาท
20,880
จานวน 1 วัน
1.2 ค่าอาหารว่าง 188 คนๆละ 35 บาท/มื้อ 2 มื้อ
13,160
1.3 ค่าวิทยากรภายนอก 1 คน ๆ ละ 1,200บาท/
7,200
ชัว่ โมง 6 ชั่วโมง
1.4 ค่าวิทยากรกลุ่ม 3 คน ๆ ละ 600 บาท/ชั่วโมง
10,800
6 ชัว่ โมง
1.5 ค่าถ่ายเอกสาร 174 ชุด
15,000
1.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์
5,000
1.7 ค่าไวนิล 1,600 บาท
1,600
กิจกรรมที่ 2 จัดทาเอกสารแนวทางการดาเนินงาน
27,000
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน
2.1 ค่าวิทยากรกลุ่ม 3 คนๆ ละ 600บาท/ ชั่วโมง
10,800
6 ชัว่ โมง
2.2 ค่าอาหาร 20 คน ๆ ละ 120 บาท
4,800
จานวน 2 วัน
2.3 ค่าอาหารว่าง 20 คน ๆ ละ 35 บาท/ มื้อ
1,400
2 มื้อ
2.4 ค่าวัสดุ
10,000
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียน
ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 พัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียน (Reading
Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รวมงบประมาณ
100,640
28,800 40,240 31,600
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก ทาให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะ
ศึกษา หาความรู้ วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้ประสบความสาเร็จ
2) ผู้มีหน้าที่นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจานวนน้อย
ไม่เพียงพอกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
3) สถานศึกษาในแต่ละแห่งมีบริบท ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน แต่
แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
7.2 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
1) เปิดโอกาสให้ครูได้ทาหน้าที่ครูอย่างแท้จริงและมีจานวนเพียงพอ
2) เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาการจัด
8. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1.1 ครูผู้ทาหน้าที่ครูบรรณารักษ์ จานวน 174 คน มีแนวทางการใช้ห้องสมุดและ
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และ
เป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข
1.2 ร้อยละ 80 ของครูที่มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ครูบรรณารักษ์/ ครูผู้ทาหน้าที่ครูบรรณารักษ์ หรือครูช่วยงานห้องสมุด มีทักษะ
และแนวทางการใช้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีความสนุกสนาน
ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านหนังสือ
2.2 เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสามารถลงมือ
ปฏิบัติได้จริงและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

9 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครูบรรณารักษ์/ ครูผู้ทาหน้าที่ครูบรรณารักษ์ หรือครูช่วยงานห้องสมุด มีทักษะและแนว
ทางการใช้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ
และเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข
9.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสามารถลงมือปฏิบัติ
ได้จริงและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
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โครงการ
ขับเคลื่อนโนบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2563
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางอาไพ มาศศิริทรัพย์ 2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นางสาวศุภากร ทองน้อย 4. นางสาวจริยา สุธาพจน์
สอดคล้องกับนโยบาย () ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย ศธ.
() นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น้อมนาพระราชดารัสของสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี และนโยบายของรั ฐ บาลเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การเวลาเรี ย น
“ลดเวลาเรี ย น เพิ่มเวลารู้ มาสู่ การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ ครูผู้ ส อนมีการปรับเปลี่ ยน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยกาหนดให้ เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ดาเนินการ
คัดเลือกโรงเรียนที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนโนบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 175 แห่ง
เพื่อเป็ นการขับเคลื่ อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้” ให้ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดทาโครงการขับเคลื่อนโนบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อขับเคลื่อนการนาหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิท ธิภาพ ตามหลักการ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.2 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และได้รับการพัฒ นาเต็มตามศักยภาพ
ความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล
2.3 เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสามารถบริ ห ารจั ด การเวลาเรี ย น และจั ด กิ จ กรรม “ลดเวลาเรี ย น
เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ ด้านเจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
มีความสุขกับการเรียนรู้
2.4 เพื่อให้ พ่อ แม่ ผู้ ป กครอง และผู้ เกี่ยวข้อ งกับการจัดการศึกษา มีความพึ งพอใจในการจั ด
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 พั ฒนาโรงเรี ยนที่ เข้ าร่ วมโครงการจ านวน 175 แห่ ง ให้ บริ ห ารจั ดการตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้
3.1.2 พั ฒ นาครู ผู้ ส อน และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา 350 คน ให้ ส ามารถจั ด กิ จ กรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้
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3.1.3 นักเรียนทุกคน ในโรงเรียนทั้ง 175 แห่งได้ร่วมกิจกรรม และได้รับการพัฒนาความสนใจ
และความถนัดของแต่ละบุคคล
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถบริหารจัดการโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะในการออกแบบกิจกรรม และจัดกิจกรรมตามหลักองค์ 4
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ
3.2.3 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม
3.3.4 นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และได้รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล
๔. กิจกรรมการดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2

3
4

ระยะเวลา
หมายเหตุ
ดาเนินการ
จั ดทาแผนการขับ เคลื่ อนงานตามนโยบาย และจั ดทาโครงการ ตุลาคม 2562
ขับเคลื่อนงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
จั ด ประชุ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจให้ แ ก่ โ รงเรี ย นในโครงการ ตุลาคม 2562ขับเคลื่อนตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”เสริมสร้างความ กรกฎาคม 2563
เข้มแข้งในการดาเนินการสอนแบบ Active Learning เพื่อความ
ยั่งยืนในยุคประเทศไทย 4.0
ดาเนินการนิเทศช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
มิ ถุ น ายน 2563กันยายน 2563
- สรุปถอดบทเรียน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมแบบ
มิถุนายน 2563Active Learning ของโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จ
กันยายน 2563
- สรุปรายงานผลการนิเทศ สรุปภาพรวม
กิจกรรม

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
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6.งบประมาณ เป็นเงิน 420,600 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
ที่
1
2

3
4

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
จัดทาแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และจัดทาโครงการ
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
375,600
โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อนตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”เสริมสร้างความ
เข้มแข้งในการดาเนินการสอนแบบ Active
Learning เพื่อความยั่งยืนในยุคประเทศไทย
จานวน 350 คน
- ค่าอาหารกลางวันครูผู้เข้ารับการอบรม
- 175,000
เจ้าหน้าที่ คณะวิทยากร จานวน 350 คน
มื้อละ 250 บาท จานวน 2 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับครูผู้เข้า
- 140,000
รับการอบรมเจ้าหน้าที่ คณะวิทยากร จานวน
350 คน มื้อละ 50 บาท 4 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
28,800
จานวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม. ๆ ละ 1,200
บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายใน จานวน
14,400
2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
- ค่าที่พักวิทยากรภายนอก ห้องละ 1,200
2,400
บาท 1 คืน จานวน 2 ห้อง
- ค่าพาหนะวิทยากร
5,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
8,000
- ค่าจัดทาไวนิล
2,000
นิเทศช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยง (Coaching)
15,000
สรุปถอดบทเรียน/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
30,000
การจัดกิจกรรมแบบ Active Learning ของ
โรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จ
สรุปรายงานผลการนิเทศ สรุปภาพรวม
รวมเป็นเงิน
420,600
43,200
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก ทาให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะ
ศึกษา หาความรู้ วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้ประสบความสาเร็จ
2) ผู้มหี น้าที่นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจานวนน้อย
ไม่เพียงพอกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
3) สถานศึกษาในแต่ละแห่งมีบริบท ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการจัดการศึกษาแตกต่างกันแต่แนว
ทางการแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
แนวทางในการบริหารความเสี่ยง
1) เปิดโอกาสให้ครูได้ทาหน้าที่ครูอย่างแท้จริงและมีจานวนเพียงพอ
2) เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาการจัด
8. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เชิงปริมาณ
1.1 จานวนโรงเรียน 175 โรงเรียน ที่สามารถจัดกิจกรรมบรรลุ เปูาหมายของโครงการ
1.2 ร้อยละของครูที่มีความสามารถในการจัดกิจกรรม เพิ่มเวลารู้
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ความพึงพอใจของพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินงานตามโครงการของ
โรงเรียน
2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนสามารถบริหารจัดการหลักสูตรตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้
9.2 ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง
9.3 นักเรียนสามารถเรียนรู้และร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุขได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS)
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นายคารณ สะอาด
2. นางอรวรรณ แสงทอง
3. นางสาวจริยา สุธาพจน์
4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
สอดคล้องกับนโยบาย
() ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
() นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
() นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ข้อมูล ครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล ผลการเรียน โดยแยกเป็นสองส่ วนคือ โรงเรียน
ประถมศึกษา ใช้ระบบ School MIS โรงเรียนมัธยมศึกษาใช้ระบบ Secondary Grading System : SGS
ในการจัดเก็บรวบรวมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถเก็บรวบรวม ประเมินผลและส่งต่อข้อมูลให้กับ
ทุกหน่วยงานได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน ลดภาระงานซ้าซ้อนของโรงเรียน โดยได้ดาเนินการในปีการศึกษา 2558
เป็นปีเริ่มแรกในการจัดระบบนักเรียนรายบุคคล ระบบผลการเรียน และระบบบุคลากรให้เชื่อมโยงเป็นฐาน
เดียวกัน จึงจาเป็นต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ในการกรอก
ข้อมูลได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ในการกรอกข้อมูลได้
2.2 เพื่อลดภาระงานซ้าซ้อนของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175 คน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS
3.2 ด้านคุณภาพ
ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175 คน
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ในการกรอกข้อมูลได้ รวมทั้งลดภาระงาน
ซ้าซ้อนของโรงเรียน
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4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1

2
3
4

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมคณะทางาน
พฤษภาคม –
1.1 ประชุมกาหนดแนวทางโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล กันยายน 2563
ผลการเรียนของนักเรียน (School MIS)
1.2 จัดทาเอกสารการอบรมครู 210 ชุด
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาครู
พฤษภาคม –
อบรมโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของ
กันยายน 2563
นักเรียน (School MIS)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
การดาเนินงานจัดเก็บข้อมูล
2563
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงาน จัดทาเอกสารเผยแพร่
มีนาคม 2564
กิจกรรม/ ขั้นตอนการดาเนินงาน

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ ระหว่างวันที่ พฤษภาคม – กันยายน 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมแรมโกลเด้นซิตี้
6. งบประมาณ เป็นเงิน 97,600 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุมคณะทางาน
1.1 ประชุมกาหนดแนวทางโครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS)
1.2 จัดทาเอกสารการอบรมครู 210 ชุด
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูกิจกรรมพัฒนาครู
อบรมโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
ของนักเรียน (School MIS) ผู้เข้าอบรม วิทยากรและ
เจ้าหน้าที่ จานวน 180 คน
- ค่าอาหาร 180 คน ๆ ละ 120 บาท
- ค่าอาหารว่าง 180 คน มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ
- ค่าวิทยากร 6 คน ช.ม. ๆ ละ 600 บาท 6 ช.ม.
- ค่าห้องประชุม 1 วัน ๆ ละ 1,500 บาท
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของครูผู้สอน
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงาน จัดทาเอกสาร
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
5,300
-

-

5,300

62,300

21,600
12,600
21,600
1,500
20,000

-

20,000

5,000
-

10,000
97,600

21,600

55,700

10,000
20,300

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง
ครูภาระงานมาก ทาให้ครูไม่ได้ทาหน้าที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มที่
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สร้างความเข้าใจกับบุคลากรของโรงเรียนถึงความสาคัญและความจาเป็นของนโยบายหรือ
ระบบการวัดประเมินผลพร้อมเน้นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อลดภาระงาน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวน 175 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS
2. ร้อยละครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวน 175 คน มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ในการ
กรอกข้อมูลได้ รวมทั้งลดภาระงานซ้าซ้อนของโรงเรียน
3. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากรที่ผ่านการอบรม สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลโดยโปรแกรม
School MIS ได้
9.2 สามารถลดภาระงานซ้าซ้อนของโรงเรียนทุกโรงเรียน
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

เตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2021
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นางอรวรรณ แสงทอง
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
5. นายคารณ สะอาด
สอดคล้องกับนโยบาย
() ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
() นโยบาย ศธ. ข้อที่ 2
() นโยบาย สพฐ. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2561 (PISA 2018) ระดับนานาชาติ พบว่า
นักเรีย นไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ ย ของประเทศสมาชิก OECD (องค์กรเพื่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา : Organisation for Economic Co-operation and Development) โดยมี
ค่าเฉลี่ยในด้านการอ่าน 393 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) คณิตศาสตร์ 419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย
OECD 489 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ 426 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และเมื่อเปรียบเทียบ
ผลการประเมิน PISA 2015 กับ PISA 2018 พบว่า ด้านการอ่านมีคะแนนลดลง 16 คะแนน ส่วนด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเพิ่มขึ้น 3 คะแนน และ 4 คะแนน ตามลาดับ เมื่อวิเคราะห์แนวโน้ม
การเปลี่ ยนแปลงของคะแนนตั้งแต่ การประเมินรอบแรกจนถึ งปัจจุบัน พบว่า ผลการประเมินด้ านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ของไทยไม่เปลี่ยนแปลง แต่ผลการประเมินด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) เน้นการประเมินด้าน
คณิตศาสตร์โดยมีสัดส่วนข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ 60% ด้านวิทยาศาสตร์ 20% และด้านการอ่าน 20 %
และการสอบนวัตกรรมอีก 1 ด้าน คือ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งผู้เรียนต้องทาแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer based Assessment : CBA) ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จึงจัดทาโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2021 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีความพร้อมต่อการประเมิน PISA 2021 ด้านการอ่านรู้
เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
2.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์ในการทาแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer
based Assessment : CBA)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รับการพัฒนาความพร้อมต่อการประเมิน
PISA 2021 ด้านการอ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดและ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
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3.1.2 ผู้ เ รี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาทุ ก คนมี ป ระสบการณ์ ใ นการท าแบบทดสอบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ (Computer based Assessment : CBA)
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้เรี ย นในระดับ มัธ ยมศึกษาตอนต้ น มีความรู้ด้านการอ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเพิ่มขึ้น
3.2.2 ผู้ เ รี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี ค วามสามารถในการท าแบบทดสอบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ (Computer based Assessment : CBA) ได้ถูกต้องตามคาชี้แจงและภายในเวลาที่กาหนด
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ ขั้นตอนการดาเนินงาน

1

พัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มีความพร้อมต่อการ
ประเมิน PISA 2021 ด้านการอ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดและความสามารถ
ในการใช้ทักษะชีวิต
พัฒนาครูให้มีความพร้อมต่อการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล PISA 2021

2

3
4
5

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
พฤษภาคม –
กันยายน 2563
พฤษภาคม –
กันยายน 2563

สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารเห็นความสาคัญและเตรียม
พฤษภาคม –
ความพร้อมต่อการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล กันยายน 2563
(PISA)
นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
พฤษภาคม –
กันยายน 2563
สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
กันยายน 2563

หมายเหตุ
สุพิชญ์นันท์
และคณะ
ข้อ 2.2
ด้านการอ่าน
อรรวรรณ
ด้านวิทยาศาสตร์
บุญประคอง
สุพิชญ์นันท์
ด้านคณิตศาสตร์
บุณฑริกา
ระบบออนไลน์
คารณ
สุพิชญ์นันท์
และคณะ
สุพิชญ์นันท์
และคณะ
สุพิชญ์นันท์
และคณะ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 25,300 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาให้มี
ความพร้อมต่อการประเมิน PISA 2021 ด้านการ
อ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการคิดและความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต
1.1 ประชุมกาหนดแนวทางโครงการเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 2021
1.2 สารวจข้อมูลผู้เรียนกลุ่มเปูาหมาย (อายุ 15 ปี
ในปี 2021)
1.3 ผู้เรียนฝึกทาแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer based Assessment : CBA) ทั้งจาก
รูปแบบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน/ระบบ
ออนไลน์ข้อสอบ PISA ทางเว็บไซด์
http://pisaitem.ipst.ac.th หรืออื่น ๆ
1.4 จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผล
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูให้มีความพร้อมต่อการ
ประเมิน PISA 2021
2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโครงการเตรียม
ความพร้ อ มผู้ เ รี ย นเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น PISA
2021 (การใช้โปรแกรม PISA ในการทาข้อสอบ) วันที่ 20
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวัด
เขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
2.2 สร้างคลังแบบทดสอบการประเมินผู้เรียน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านการอ่านรู้เรื่อง
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ความสามารถใน
การคิดและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (เช่น
ข้อสอบ PISA ข้อสอบ TIMSS ที่มีการเผยแพร่ในปี
ต่าง ๆ)
- จัดทาคาสั่งคณะทางาน
- คัดเลือกแบบทดสอบ
- จัดทาคลังข้อสอบระบบออนไลน์
- ทดลองใช้คลังข้อสอบระบบออนไลน์
- ประเมินผล/ปรับปรุง/พัฒนา
- ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนเข้าใช้
- ค่าวัสดุ
5,000
5,000
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 สร้างความตระหนักให้ผู้บริหารเห็น
ความสาคัญและเตรียมความพร้อมต่อการประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
3.1 ประชุมชี้แจงผู้บริหารทุกโรงเรียนถึงความสาคัญ
และเตรียมความพร้อมต่อการประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล (PISA) การบริหารงานวิชาการที่ส่งผล
ต่อการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล
การนิเทศภายใน และการตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์ของผู้บริหารสถานศึกษา
- จัดทาเอกสารสร้างความตระหนักให้ผู้บริหาร
3,500
175 ชุด ชุดละ 20 บาท
3.2 จัดกิจกรรมถอดบทเรียน (Lesson Learned)
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ 35 บาท จานวน 20 คน
1,400
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท จานวน 20 คน
2,400
- ค่าวัสดุ
2,000
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
4.1 จัดทาคาสั่งการนิเทศ
4.2 จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
4.3 จัดทาปฏิทินการนิเทศ
4.4 วิเคราะห์และสรุปผลการนิเทศ
4.5 นิเทศการจัดทาข้อสอบด้านต่างๆ และทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการทาข้อสอบของครูผู้สอน
4.6 นิเทศจานวนครั้งการทาแบบทดสอบและ
รายงานผลคะแนนการประเมินของผู้เรียน ทั้งจาก
รูปแบบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน/ระบบ
ออนไลน์ข้อสอบ PISA ทางเว็บไซด์
http://pisaitem.ipst.ac.th หรืออื่นๆ
- ค่าชดเชยน้ามันการไปนิเทศ
11,000
11,000
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน
5.1 รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดาเนินงาน
5.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
รวมเป็นเงิน
25,300
- 18,300
7,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง การประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) เป็นการสุ่มประเมิน
สมรรถนะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี บางส่วนเท่านั้น ทาให้ผู้เรียนในสังกัดมีโอกาสน้อยในการเข้ารับการ
ประเมินส่งผลให้ผู้บริหาร ครูและผู้เรียนขาดประสบการณ์การประเมิน PISA และขาดความตระหนักในการ
เตรียมความพร้อม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง สร้างความเข้าใจกับบุคลากรของโรงเรียนให้เห็นถึงความสาคัญ
และความจาเป็นของการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรอบด้าน ทุกระดับชั้น ให้มีคุณลักษณะและคุณภาพทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
8.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1.เชิงปริมาณ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการพัฒนาด้านการอ่านรู้เรื่อง
ร้อยละ 100
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้ เ รี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น มี ค วามสามารถในการท าแบบทดสอบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ (Computer based Assessment : CBA) ได้ถูกต้องตามคาชี้แจงและ
ภายในเวลาที่กาหนด
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการอ่านรู้เรื่อง ด้านคณิตศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการคิดและความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ทาข้อสอบระบบออนไลน์ PISA ได้
9.2 ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู และผู้ เ รีย น มี ความตระหนั ก และเห็ นความส าคัญ ของการประเมิ น
สมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ซึ่งมีผลต่อการวิเคราะห์สมรรถนะทรัพยากรบุคคลและการจัด
การศึกษาของประเทศในระดับนานาชาติ
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โครงการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กรอบหลักสูตรท้องถิ่น และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
หน่วยงาน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นางกัลยา แตงขา
4. นางสาวพัชรี ศุภษร
5. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 6. นางสาวจริยา สุธาพจน์
สอดคล้องกับนโยบาย
() ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
() นโยบาย ศธ. ข้อที่ 2
() นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จัดทาขึ้นสาหรับสาหรับท้องถิ่นและ
สถานศึกษานาไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น และการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และ
ทักษะที่จาเป็นสาหรับการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต แต่สภาพปัจจุบัน ครูส่วนใหญ่ยังสอนด้วยวิธีการบรรยายตามเนื้อหาจากหนังสือเรียน
ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตร สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษาสามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาเทคนิค/วิธีการ การจัดการเรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรมที่สอดคล้องในการพัฒนาให้ผู้เรียน
มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3R x 7C
จากมาตรการดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กรอบหลักสูตรท้องถิ่นและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารและครู มี ค วามเข้ า ใจและเห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร สถานศึ กษา
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน มีความรู้และมีความพร้อมในการปรับบทบาทจากครูผู้สอนเป็นโค้ช (Coach) มีการ
ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรู้เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มให้ ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณลักษณะและ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการและ
บริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และกรอบหลักสูตรท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนด้านเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
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2.3 เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้
และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21
2.4 เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้ง
ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้ เรียนให้ สอดคล้ องกับศตวรรษที่ 21 ของ
สานักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครบทุกโรงเรียน
3.1.2 ครูผู้สอนโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายผ่านการอบรมการพัฒนาเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และ
นวัตกรรมสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80
3.1.3 สานักงานเขตพื้นที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จานวน 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
3.1.4 โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย จานวน 9 โรง บรรลุเปูาหมายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของ
สานักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อย่าง
น้อยร้อยละ 80
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 หลั กสู ตรสถานศึกษาของทุกโรงเรียนในสั งกัดมีความถูกต้อง สอดคล้ องกับหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
ระดับเขตพื้นที่
3.2.2 ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาให้ผู้เรียน
มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3 R x 7 C โดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้/สือ่ /นวัตกรรม/กิจกรรม/
การวัดและประเมินผล อย่างหลากหลาย
3.2.3 รูปแบบบริหารจัดการหลักสูตร/งานวิชาการของสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา รูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรู้/นวัตกรรมการสอน/นวัตกรรมสื่อประกอบการสอนของครูและนวัตกรรมที่เกิดจาก
การเรียนรู้ของผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมิน
3.2.4 โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย บรรลุค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของสานักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กาหนด
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4. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก

1 กิจกรรมที่ 1 จัดทาคู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
- การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2 กิจกรรที่ 2 พัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21สู่ระดับห้องเรียน
(กิจกรรมที่ 1 ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ ฯ)
3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุม
ด้านทักษะ คุณลักษณะ ความสามารถ ตามบริบทของโรงเรียน
(กิจกรรมที่ 2 ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ ฯ)
4 กิจกรรมที่ 4 อบรมออนไลน์การพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ
กรอบหลักสูตรท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่
5 กิจกรรมที่ 5 อบรมออนไลน์การพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง เทคนิค วิธกี าร
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (กิจกรรมที่ 3
ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ ฯ)
6 กิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรมประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม สาหรับครูและนักเรียน
(กิจกรรมที่ 4 ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ ฯ)
7 กิจกรรมที่ 7 นิเทศ กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานการ
นิเทศภายในของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(กิจกรรมที่ 5 ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ ฯ)
8 สรุปและรายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
เมษายน
2563

ผู้รับผิดชอบ
สุพิชญ์นันท์
และคณะ

เมษายน
2563

กัลยา และคณะ

เมษายน
2563

สุพิชญ์นันท์
และคณะ
กัลยา และคณะ

มิถุนายน
2563

กัลยา
สุพิชญ์นันท์
และคณะ

มิถุนายน
2563

พิชญ์นันท์
และคณะ

สิงหาคม
2563

กัลยา และคณะ

พฤษภาคม –
กันยายน 2563

สุพิชญ์นันท์
และคณะ

กันยายน
2563

สุพิชญ์นันท์
และคณะ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ : เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
สถานที่ดาเนินการ : 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9
3. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 180,250 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
ที่ใช้
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดทาคู่มือการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
33,500
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และการพัฒนากรอบ
หลักสูตรท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
1.2 ประชุมคณะทางาน/วางแผนการดาเนินงาน/จัดทา(ร่าง)
คู่มือพัฒนาหลักสูตร ฯ และ (ร่าง) กรอบหลักสูตรท้องถิ่น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
3,500
จานวน 25 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จานวน 25 คน
6,000
- ค่าถ่ายเอกสาร
1,000
1.3 วิเคราะห์และเขียนรายงานการประชุม
1.4 จัดทา (ร่าง) คู่มือพัฒนาหลักสูตร ฯ และ (ร่าง) กรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563
500
1.5 ประชุ มคณะทางานพิจ ารณาและวิ พากษ์ (ร่ าง)
คู่มือพัฒนาหลักสูตร ฯ (ร่าง) กรอบหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อ
จัดทาฉบับสมบูรณ์
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
3,500
จานวน 25 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จานวน 25 คน
6,000
1.6 จั ด ท าคู่ มื อพั ฒนาหลั กสู ตร ฯ และกรอบหลั กสู ตร
ท้องถิ่น ฉบับสมบูรณ์
- ค่าจ้างพิมพ์ จัดเล่มเอกสาร และพิมพ์ต้นฉบับ
- ตรวจสอบต้นฉบับ ส่งแก้ไขจนถูกต้อง
3,000
- พิมพ์ต้นฉบับและจัดทาปก จานวน 1 ชุด / เรื่อง
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จานวน 50 เล่ม / เรื่อง
10,000
ราคาเล่มละ 100 บาท จานวน 100 เล่ม
1.7 ประกาศใช้กรอบหลักสูตรท้องถิ่น ระดับเขตพื้นที่
กิ จ กรรมที่ 2 พั ฒนาเทคนิ ค/วิ ธี การจั ดการเรี ยนรู้
16,250
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สู่ระดับห้องเรียน
(กิจกรรมที่ 1 ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบฯ)
2.1 ประชุมคณะทางานจัดทาคู่มือการพัฒนาเทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 สู่ระดับห้องเรียน
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งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
ทีใ่ ช้
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
5,250
จานวน 25 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จานวน 25 คน
9,000
2.2 จัดทาคู่มือการพัฒนาเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้
ทีส่ อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
- ค่าจ้างพิมพ์ จัดเล่มเอกสาร และพิมพ์ต้นฉบับ
- ตรวจสอบต้นฉบับ ส่งแก้ไขจนถูกต้อง
2,000
- พิมพ์ต้นฉบับและจัดทาปก จานวน 1 ชุด
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคนิ ค/วิธีการจัดการ
16,250
เรียนรู้ที่ครอบคลุมด้านทักษะ คุณลักษณะความสามารถตาม
บริบทของโรงเรียน
(กิจกรรมที่ 2 ของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ั้งระบบ ฯ)
3.1 ประชุมคณะทางานจัดทาคู่มือ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคนิ ค/วิ ธี การจั ดการเรี ยนรู้ ที่ ครอบคลุ มด้ านทั กษะ
คุณลักษณะความสามารถตามบริบทของโรงเรียน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
5,250
จานวน 25 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จานวน 25 คน
9,000
3.2 จั ดทาคู่มือการพัฒนาสื่ อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการ
จั ดการเรี ย นรู้ ที่ ครอบคลุ มด้ านทั กษะ คุ ณลั กษณะ
ความสามารถตามบริบทของโรงเรียน
- ค่าจ้างพิมพ์ จัดเล่มเอกสาร และพิมพ์ต้นฉบับ
- ตรวจสอบต้นฉบับ ส่งแก้ไขจนถูกต้อง
2,000
- พิมพ์ต้นฉบับและจัดทาปก จานวน 1 ชุด
กิจกรรมที่ 4 อบรมออนไลน์การพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง
22,000
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุ ทธศักราช 2551
และฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 และกรอบหลั กสู ต ร
ท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่
4.1 สร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ ผู้ บริ หารสถานศึ กษาเรื่ อง
การพัฒนาหลั กสูตรสถานศึกษาและการนากรอบหลักสู ตร
ท้ องถิ่ นระดั บเขตพื้ นที่ ไปใช้ ในการประชุ มประจ าเดื อน
ผู้บริหารสถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
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งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
ที่ใช้
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
4.2 อบรมออนไลน์ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพครู เรื่ อ ง
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน พุ ทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระยะที่ 1 เปูาหมายครูวิชาการ จานวน 175 โรงเรียน
- ประเมินความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
- ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
ระยะที่ 2 การขยายผล
- จัดทาวิดีโอสร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่เอกสาร
ทางเว็บไซด์
- ค่ าจ้ างถ่ ายเอกสารและเข้าเล่ มคู่ มือการพัฒนาหลั กสู ตร
12,000
สถานศึ กษาตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน
พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
เล่มละ 100 บาท จานวน 120 เล่ม
- ค่าวัสดุจัดทาวิดีโอ
10,000
กิจกรรมที่ 5 อบรมออนไลน์การพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง
แนวทางการพั ฒนาเทคนิ ค/วิ ธี การจั ดการเรี ยนรู้ สื่ อและ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
5.1 อบรมครูผู้สอนตามความพร้อม จานวน 175 โรงเรียน
และครูทุกคนของโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย จานวน 9 โรงเรียน
5.2 ผู้เข้ารับการอบรมดาเนินการ
- ประเมินความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม
- อบรมออนไลน์ตามกาหนด
- ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
5.3 ค่ าจ้ างถ่ ายเอกสารและเข้ าเล่ ม (คู่ มื อ การพั ฒ นา
เทคนิ ค /วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ฯ และ คู่ มื อ พั ฒนาสื่ อ
นวัตกรรม) จานวน 200 เล่ม ๆ ละ 50 บาท
5.4 ค่าวัสดุ

20,000
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งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
ที่ใช้
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 6 จัดกิจกรรมประกวด/แข่งขัน/จัดค่าย/
46,000
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สาหรับครูและ
นักเรียน
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาเกณฑ์การประเมินและ
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตามเกณฑ์การประเมินให้กับ
คณะกรรมการประเมิน ฯ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
2,800
จานวน 20 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จานวน 20 คน
4,800
6.2 ประชาสัมพันธ์รายละเอียด แจ้งเกณฑ์การ
ประเมิน และกาหนดเวลาส่งผลงานเข้ารับการ
ประกวด/ คัดเลือก
6.2.1 ด้านรูปแบบบริหารจัดการหลักสูตร/
งานวิชาการของสถานศึกษาและผูบ้ ริหารสถานศึกษา
6.2.2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้/นวัตกรรมการ
สอน/นวัตกรรมสื่อประกอบการสอนของครู
6.2.3 ด้านนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียน
6.2.4 ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม/ นิทรรศการตอบแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับคณะกรรมการ
7,000
บุคลากรโรงเรียนที่จัดนิทรรศการ และผู้สนใจ
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จานวน 100 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จานวน 100 คน
12,000
- ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้ในวันจัดนิทรรศการ
5,400
จานวน 3 คน ๆ ละ 3 ชัว่ โมง ๆ ละ 600 บาท
- ค่าจ้างเหมาค่าพาหนะสาหรับโรงเรียนที่จัด
9,000
นิทรรศการ (1,000 บาท/โรงเรียน จานวน 9 โรง)
- ค่าจ้างจัดทาโล่สาหรับสถานศึกษา 3 รางวัล
1,500
- ค่าจ้างจัดทาเกียรติบัตรพร้อมกรอบสาหรับผูบ้ ริหาร
3,500
ครูผู้สอน และนักเรียน
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งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียด
ที่ใช้
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 7 นิเทศ กากับติดตาม ประเมินผลการ
22,400
ดาเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาและเขตพื้นที่
7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย
เครือข่ายละ 1 โรงเรียน จานวน 9 โรงเรียน
7.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ฯ จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
และก าหนดปฏิ ทิ นการนิ เทศ จ านวน 5 ครั้ ง/โรงเรี ยน
(ระหว่าง พ.ค.-ก.ย.63 เดือนละ 1 ครั้ง)
7.3 วิเคราะห์และเขียนรายงานสรุปผลการนิเทศ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการนิเทศฯ จานวน 14 คน
8,400
คนละ 120 บาท จานวน 5 ครั้ง
- ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
14,000
กิจกรรมที่ 8 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
3,850
ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
8.1 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์วิเคราะห์ วิพากษ์ ผล
การด าเนิ น งานโครงการและจั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
8.2 รายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่ 2.12.3 โครงการพัฒ นาการจัดการเรีย นรู้ ทั้งระบบและ
ส่งผ่านระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ
ราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ 2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จานวน
1,050
15 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อๆ ละ 120 บาท จานวน15 คน
1,800
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ๆ ละ 100 บาท
1,000
จานวน 10 เล่ม
รวมงบประมาณ
180,250
13,800 146,450 20,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. การได้รับงบประมาณล่าช้า หรือ ได้รับงบประมาณไม่ตรงกับที่ประมาณการ หรือ ไม่ได้รับงบประมาณ
ทาให้ไม่สามารถดาเนินงานครบทุกกิจกรรมหรือตามระยะเวลาที่กาหนดในโครงการ
2. เนื่องจากเป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แต่ใช้การอบรมออนไลน์ อาจทาให้ผู้เข้ารับ
การอบรมไม่เข้าใจในเนื้อหาหรือกิจกรรมได้ทั้งหมด
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ประชุมสร้ างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่เอกสารข้อมูล องค์ความรู้ โดยใช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
2. นิเทศ ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาโดยการใช้วธิ ีการนิเทศหลากหลายช่องทางทั้งการนิเทศ
โดยตรง การนิเทศโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนิเทศออนไลน์ การนิเทศทางโทรศัพท์เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนเข้าใจ
ในกิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
2. ร้อยละของครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ด้านเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้และ
นวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้น
3. สานักงานเขตพื้นที่มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
4. โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย จานวน 9 โรง บรรลุเปูาหมายและตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ ฯ
เชิงคุณภาพ
1. หลักสูตรสถานศึกษาของทุกโรงเรียนในสังกัดมีความถูกต้อง สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ
กรอบหลักสูตรท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ครูผู้สอนในโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายมีการปรับบทบาทการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3 R x 7C
3. มีการเผยแพร่รูปแบบบริหารจัดการหลักสูตร/งานวิชาการของสถานศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึ กษา รู ป แบบกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ /นวั ต กรรมการสอน / นวั ต กรรมสื่ อ
ประกอบการสอนของครูและนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เพื่อให้ผู้สนใจนาไปประยุกต์ใช้ได้มากขึ้น
4. โรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ
และการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนา
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด ของห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และฉบับปรั บปรุง พ.ศ.2560 รวมถึงการนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นระดับเขตพื้นที่
การศึกษาไปจัดทารายละเอียดของเนื้อหา องค์ความรู้ ที่เกี่ยวกับท้องถิ่นให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และนาไปสู่การ
ปฏิบัติจริง
9.2 ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการงานวิชาการ ครูมีการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง
โดยปรับบทบาทจากครูผู้สอนเป็นโค้ช (Coach) มีการให้คาแนะนาในวิธีการหาความรู้ การสร้างความรู้
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3Rx7C และสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
9.3 ผู้ เ รี ย นได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และหลักสูตรท้องถิ่น
มีความสามารถตามทักษะที่จาเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ 2. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
3. นางสาวศุภากร ทองน้อย
4. นางสาวจริยา สุธาพจน์
5. นางอรวรรณ แสงทอง
6. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ข้อ 4
...............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ก าหนดประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ( NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัดทั่วประเทศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 เพื่อทาการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยใช้แบบทดสอบ
เน้ น การวิเคราะห์ ป ระเมิ น ความสามารถของผู้ เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐานและตัว ชี้วั ด
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ดาเนินโครงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อบริหารจัดการการสอบประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการสอบ ซึ่งจะส่งผลให้ผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียนมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.2 เพื่อใช้ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 เพื่อสร้างแนวทางหรือรูปแบบการบริหารจัดการการประเมินผู้เรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ทุกคน เข้ารับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
3.1.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3.1.3 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการประเมินผู้เรียน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความน่าเชื่อถือ สามารถ
เป็นข้อมูลสาคัญในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ สถานศึกษาและเขต
พื้นที่การศึกษา
3.2.2 การบริหารจัดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของศูนย์สอบย่อยเครือข่ายโรงเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 9 เครือข่าย มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีความโปร่งใสส่งผล
ให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้
4. กิจกรรมหลักและขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก

1 กิจกรรมที่ 1 การนาเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
สถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ ข้อมูลนักเรียน
ผ่านระบบ NT Access
2 กิจกรรมที่ 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบและ
ระดับสนามสอบ
3 กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมชี้แจงและข้อเสนอแนะ แนวทาง การ
ดาเนินงานการบริหารการประเมิน (คณะกรรมการจัดสอบระดับ
ศูนย์สอบ) กรรมการ 39 คน
4 กิจกรรมที่ 4 การจัดประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบ
ศูนย์สอบย่อยเครือข่ายที่ 1-9 กรรมการ 654 คน
5 กิจกรรมที่ 5 การรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบ
ไปศูนย์สอบย่อย
6 กิจกรรมที่ 6 การจัดสอบตามตารางการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
6.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบ 17 คน/
1 วัน
6.2 รับกระดาษคาตอบจากศูนย์สอบย่อย กรรมการ 4 คน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ตุลาคม –
รายงานผลในระบบ
ธันวาคม 2562 NT Access
กุมภาพันธ์
2563
กุมภาพันธ์
2563
มีนาคม
2563
3 มีนาคม
2563

3 มีนาคม – 7
มีนาคม 2563
6-7 มีนาคม
2563
6.3 รวบรวมและส่งกระดาษคาตอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 9-13 มีนาคม
กรรมการ 18 คน (ให้สานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) 2563
7 กิจกรรมที่ 7 วิเคราะห์ผล และจัดทารายงานผลการสอบ
เมษายน20 เล่ม/
ให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
พฤษภาคม
เผยแพร่ทางเว็บไซด์
2563
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ที่
กิจกรรมหลัก
8 กิจกรรมที่ 8 ประชุมจัดทาแนวทาง/ รูปแบบการบริหาร
การจัดสอบ
- คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ (ประธานศูนย์สอบ
ประธานเครือข่าย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่)
9 กิจกรรมที่ 9 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ

ระยะเวลา
เมษายนพฤษภาคม
2563

หมายเหตุ
แนวทาง/รูปแบบ
การบริหารการจัดสอบ
1 รายงานผลการปฏิบัติ
ที่ดี

กันยายน
2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
สถานที่ดาเนินการ 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9
3. สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ
สังกัด ตชด.
6. งบประมาณ เป็นเงิน 152,570 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การนาเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
สถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ ข้อมูลนักเรียน
ผ่านระบบ NT Access
กิจกรรมที่ 2 การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์
สอบและระดับสนามสอบ
กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมชี้แจงและข้อเสนอแนะ
แนวทางการดาเนินงานการบริหารการประเมิน
(คณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ)
กรรมการ 39 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
จานวน 39 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท จานวน
39 คน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
-

-

-

-

-

1,365

-

-

4,680

-

6,045
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รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์สอบ
ย่อยเครือข่าย
4.1 จัดประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบ
ศูนย์สอบย่อยเครือข่ายที่ 1-9 (654 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ
30 บาท จานวน 654 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท
จานวน 654 คน
4.2 จัดประชุมชี้แจงกรรมการดาเนินงานและ
คณะกรรมการตรวจข้อสอบ ศูนย์สอบย่อยเครือข่าย
ที่ 1-9 (297คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ ละ
30 บาท จานวน 297 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 90 บาท จานวน
297 คน
กิจกรรมที่ 5 การรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบ
ไปศูนย์สอบย่อย
- ค่าชดเชยน้ามัน (รถสานักงาน)
กิจกรรมที่ 6 การจัดสอบตามตารางการสอบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
ติดตามสนามสอบ
- ค่าชดเชยน้ามัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 120 บาท จานวน 17 คน
รับกระดาษกระดาษคาตอบจากศูนย์สอบย่อย
- ค่าชดเชยน้ามัน
- รวบรวมและส่งกระดาษคาตอบชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 (ให้สานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.)
กิจกรรมที่ 7 วิเคราะห์ผล และจัดทารายงานผล
การสอบให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บา
จานวน 13 คน
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เล่มละ 107 บาท
จานวน 20 เล่ม

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
123,030

-

19,620

-

-

58,860

-

-

17,820

-

-

26,730

-

-

5,000

2,000

7,000

7,672
2,040

-

-

4,000
1,632

-

-

-

-

910

-

-

2,140

-

-

3,050

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

248

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
4,180

รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ 8 ประชุมจัดทาแนวทาง/รูปแบบ
การบริหารการสอบประเมิน
- คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ (ประธานศูนย์สอบ
รอง ฯ ผอ. เขต ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม
ประธานเครือข่าย ศน. และเจ้าหน้าที่)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ
35 บาท จานวน 22 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
จานวน 22 คน
กิจกรรมที่ 9 สรุปและรายงานผลการ
1,593
ดาเนินงานโครงการ
- จัดทาเล่มเอกสารรายงาน เล่มละ 50 บา
จานวน 20 เล่ม
- ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงิน
152,570
2,040
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1,540

-

2,640

-

1,000

-

147,937

593
2,593

ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน NT ทุกคน
1.2 โรงเรียนในสังกัดนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1.3 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
การประเมินผู้เรียน
2. เชิงคุณภาพ การบริหารจัดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของศูนย์สอบย่อย
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 9 เครือข่าย มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐาน และมีความโปร่งใสส่งผลให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
-

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินงานโครงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารการจั ด สอบ/การประเมิ น ส่ ง ผลให้ ก ารด าเนิ น งานในการสอบ/
การประเมิน มี ป ระสิ ท ธิภ าพ รวดเร็ ว มี ค วามโปร่ง ใสและสะท้ อนถึง คุ ณภาพของผู้ เ รี ยนอย่ า งแท้จ ริ ง
มีการนาผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพศึกษาทั้งในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
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โครงการ

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผล
ระดับชาติ (O - NET)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวพัชรี ศุภษร
2. นางสาวสุพิชญนันท์ ทิมพิทักษ์
3. นางอรวรรณ แสงทอง
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเป็ น ภารกิ จ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ส านั ก งาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มีบ ทบาทหลั ก ในการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม อ านวยการ
ให้โรงเรียนได้ดาเนินการนาผลสัมฤทธิ์ที่ได้ไปวิเคราะห์ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของทุก
โรงเรี ย น เพื่ อโรงเรี ย นจะได้น าไปศึกษาเพื่อส่ งเสริมและพัฒ นานักเรี ยนทุกคนให้ มีคุ ณภาพตามเกณฑ์
เปู าหมาย และมาตรฐานของหลั กสู ตรอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 จึ งต้องวางแผนการขับเคลื่ อน อย่างเป็นระบบเชื่อมประสานกับโรงเ รียน
ตลอดแนว โดยจัดการประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนเพื่อวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลระดับชาติ
ร่วมกันในแต่ละสาระการเรียนรู้หลัก โดยการหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาจุดเด่น จุดพัฒนารวมทั้ง เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ ของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
นั้น ๆ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะคาถามและลักษณะข้อสอบตามแนวการ
ประเมินผลระดับชาติ (O - NET) ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,
ภาษาอังกฤษ)
2.2 เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ (O - NET)
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ)
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 สามารถวิเคราะห์ลักษณะคาถามและลักษณะข้อสอบ
ตามแนวการประเมินผลระดับชาติ (O - NET) และนาไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง 4 กลุ่มสาระหลัก
3.1.2 ครู ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ร้ อ ยละ 100 มี เ ทคนิ ค ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ สอบตามแนวการ
ประเมินผลระดับชาติ (O - NET)
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสร้างข้อสอบตามแนวการประเมินผลระดับชาติ (O - NET)
และนาไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง 4 กลุ่มสาระหลัก
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงขึ้น
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4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานและวิทยากรประจา 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงาน จัดทาเอกสารเผยแพร่

ระยะเวลา
พฤษภาคม –
กันยายน 2563
พฤษภาคม –
กันยายน 2563
ตลอดปีการศึกษา
2562
มีนาคม 2563

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงิน 277,200 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานและวิทยากร
ประจา 4 กลุ่มสาระ การเรียนรู้หลัก
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง
นโยบาย
1.2 กาหนดกลุ่มเปูาหมาย
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ ครูผู้สอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก รวม 720 คน
จานวน 4 วันๆละ 180 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 4 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
จานวน 4 วัน วันละ 180 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ 2 มื้อ ๆ ละ
35 บาท จานวน 4 วันๆละ 180 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก คนละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 4 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม คนละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
จานวน 4 คน
- ค่าที่พักวิทยากร คืนละ 600/คน 4 คน 4 คืน
- ค่าวัสดุ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

247,200
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียน
20,000
20,000
การสอนของครู
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงาน จัดทาเอกสาร
10,000
10,000
เผยแพร่
รวมเป็นเงิน
277,200
28,800 166,400
82,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ภาระงานครู ถูกผลกระทบจากนโยบายหรือระบบการวัดประเมินผลต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ปัญหา ที่เกิดจากภาระงานที่มากเกินไปและทุกภาระงานถูกกดดันด้วยการประเมิน ทาให้ครูไม่ได้ทาหน้าที่
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มที่
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สร้างความเข้าใจกับบุคลากรของโรงเรียนถึงความสาคัญและความจาเป็นของนโยบายหรือ
ระบบการวัดประเมินผลพร้อมเน้นการใช้ระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลและลดภาระงาน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการอบรม สามารถนาความรู้ที่ได้รับ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ (O - NET)
2. ร้อยละของโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผล
ระดับชาติ (O - NET)
3. ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศ ติดตามผลการนดาเนินโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากรที่ผ่านการอบรม สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
แนวการประเมินผลระดับชาติ (O - NET)
9.2 โรงเรียนทุกโรงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ
(O - NET)
9.3 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินโครงการ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับนโยบาย

จัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างทักษะงานอาชีพและการมีงานทา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางกัลยา แตงขา
2. นางประกายมาศ บุญสมปอง
3. นางสาวศุภากร ทองน้อย
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
5. นายคารณ สะอาด
6. นางสาวประกายมาศ บุญสมปอง
() ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
() นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
() นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3

1. หลักการและเหตุผล
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ในหลวงรั ช การที่ 10 ประกอบกั บ นโยบายและจุ ด เน้ น การจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะ
ชี วิ ต และทั ก ษะอาชี พ ที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ท และได้ น าเปู า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 เป็ น หน่ ว ยงานที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม
สถานศึกษาให้พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิ ตและรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการดารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ใน
การทางาน อย่างสร้างสรรค์ รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทางานและอาชีพ สามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้ อย่างพอเพียงและมีความสุข จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพให้จัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นสาคัญ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอาชีพและเจตคติต่อการทางานที่ดี
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในอาชีพ ได้รับการฝึกทักษะจาเป็นสาหรับอาชีพ
ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ครูผู้สอนงานอาชีพโรงเรียนละ 1 คน จานวน 175 คน
3.1.2 คณะผู้นิเทศ คณะกรรมการ วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง จานวน 25 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สู่งานอาชีพ
สร้างประสบการณ์อย่างหลากหลายและนาไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเองได้
3.2.2 โรงเรียนมีผลงาน “1 โรงเรียน 1 อาชีพ”
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4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมงาน
อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2 กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ส่งเสริมงานอาชีพ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ “นักธุรกิจน้อย”
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้งานอาชีพ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ
“นักธุรกิจน้อย”
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล

ระยะเวลา
ตุลาคม 2562 ถึง
กุมภาพันธ์ 2563
พฤษภาคม ถึง
กรกฏาคม 2563
สิงหาคม ถึง
กันยายน 2563

หมายเหตุ

มิถุนายน ถึง
กันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ. เดิม) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงินจานวน 83,340 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ :
ที่
1
2

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 นิเทศติดตามผลการจัด
การเรียนรู้การส่งเสริมงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
61,100
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมงานอาชีพ
เพื่อเป็นผู้ประกอบการ “นักธุรกิจน้อย”
- ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
22,800
คณะกรรมการดาเนินงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 1 มื้อ มื้อละ 120 บาท จานวน
190 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วม
13,300
กิจกรรม คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท จานวน
190 คน
- ค่าวัสดุ
5,000
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
8,000
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ข.ม.
12,000
ชั่วโมงละ 1,200 บาท
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ที่
3

4

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามผลการ
22,240
ดาเนินงานของสถานศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้งานอาชีพ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ
“นักธุรกิจน้อย”
- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะนิเทศติดตาม 11 คน
9,240
คนละ 7 วัน ๆ ละ 120 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัว
11,000
คณะกรรมการ 11 คน ๆ ละ 1,000 บาท
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
1,000
- ค่าวัสดุ
1,000
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานและ
รายงานผล
รวมเป็นเงิน
83,340
21,240 47,100 15,000
(ขอถั่วจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยความเสี่ยง 1) ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจานวน
2) สื่อวัสดุ อุปกรณ์ อาจจะไม่เพียงพอในการปฏิบัติการได้ครบทุกคน
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม
2) แบ่งกลุ่มในการหมุนเวียนการใช้วัสดุ อุปกรณ์
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ” ร้อยละ 100
เพื่อเป็นผู้ประกอบการ “นักธุรกิจน้อย”
เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ในอาชีพ มีทักษะอาชีพและเจตคติที่ดีต่ออาชีพบนพื้นฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม มากกว่าร้อยละ 90

ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษาในสังกัดมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมงานอาชีพสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน
9.2 สถานศึกษาในสังกัดมีการส่งเสริมอาชีพ “1 โรงเรียน 1 อาชีพ” เพือ่ เป็นผู้ประกอบการ
“นักธุรกิจน้อย”
9.3 นักเรียนมีทักษะอาชีพและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับ

การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นางรุ่งอรุณ สว่างดี 2. นางมนิษา อรุณเนตร
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา
( ) นโยบาย สพธ. ข้อที่ 4

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพสอดคล้อง
ตามพระราชบั ญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/ 2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่ อง การบริหาร
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จังได้จัดทา
โครงการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ และขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
ไม่ออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันสมควร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาสาหรับประชากรวัยเรียน
กลุ่มอายุ 4 – 6 ปี ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น
2.2 เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาภาคบังคับสาหรับประชากรวัยเรี ยนกลุ่มอายุย่างเข้า
ปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกหรือจนสอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
2.3 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าถึงการบริการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน และอาชีว ศึกษา ให้ ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒ นาเต็มตาม
ศักยภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เด็กทุกคนที่เกิดในช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 – 16 พฤษภาคม 2559 (อายุครบ
4 ปี นับถึง 16 พฤษภาคม 2563) ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เข้าศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา อย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนเพิ่มขึ้น
3.1.2 เด็กทุกคนที่เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ เข้ าเรี ยนในชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 1 ตามประกาศส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ใน
สถานศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนเพิ่มขึ้น
3.1.3 เด็กทุกคนที่เกิดปี พ.ศ. 2548 – 2556 (ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงปีที่สิบหก ปีการศึกษา 2563)
ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ เ ข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ในสถานศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนเพิ่มขึ้น
3.1.4 เด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสถานศึกษาในสังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เข้าถึงการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา
เพิ่มขึ้น
3.2. เชิงคุณภาพ
3.2.1 เด็กที่เกิดในช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 – 16 พฤษภาคม 2559 (อายุครบ 4 ปี
นับถึง 16 พฤษภาคม 2563) ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามเอกสาร
ทร. 14 ได้เข้าถึงบริการการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส
ในการพั ฒ นา เต็ ม ตามศั ก ยภาพและมี คุ ณ ภาพ ด้ วยกระบวนการรั บนั กเรี ยนที่ โ ปร่ ง ใส ตรวจสอบได้
เป็นธรรม เสมอภาค
3.2.2 เด็กที่เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามเอกสาร ทร. 14 ได้เข้า เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษา
อย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ ด้วยกระบวนการ
รับนักเรียนทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม เสมอภาค
3.2.3 เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2548 – 2556 (ย่างเข้าปีที่เจ็ดถึงปี ที่สิบหก ปีการศึกษา 2563
นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2563) ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามเอกสาร
ทร. 14 ได้เข้าถึงบริการการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม
และเสมอภาค
3.2.4 เด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากสถานศึกษาทุกสังกัด ในสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ เข้ าถึ งบริ การการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน และอาชี วศึ กษา
อย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

257

4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
1. การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
- ประชุมชี้แจงและจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2563
- ดาเนินการคัดลอก ทร. 14 เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2558 - 2559 ของ
เขตพื้นที่บริการ แยกเป็นรายโรงตามเขตพื้นที่บริการ
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน

ระยะเวลา
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ต.ค.-ธ.ค. 2562

พ.ย. 2562-มี.ค.
2563
ธ.ค. 2562-มี.ค.
2563
- กากับ ติดตามและตรวจสอบการดาเนินงานรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ม.ค. 2563-พ.ค.
2563
2. จัดทานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ม.ค. 2563-มี.ค.
2563
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
6. งบประมาณ เป็นเงิน 20,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
20,000
- ประชุมชี้แจงและจัดทานโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
- ดาเนินการคัดลอก ทร. 14 เด็กที่เกิดปี
20,000
พ.ศ.2558 - 2559 ของเขตพื้นที่บริการ แยกเป็น
รายโรงตามเขตพื้นที่บริการ
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
- กากับ ติดตามและตรวจสอบการดาเนินงาน
รับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
กิจกรรมที่ 2 จัดทานโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
รวมเป็นเงิน
20,000
20,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

258

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ
1. เด็กระดับก่อนประถมศึกษา จานวน 4,334 คน ได้เข้ารับการศึกษาตามความ
เหมาะสม
2. เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2556 จานวน 4,613 คน ได้เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป็นธรรม เสมอภาค
เชิงคุณภาพ
1. เด็กระดับก่อนประถมศึกษาได้รับเข้าการศึกษาตามความเหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพ
2. เด็กที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้า
รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ และเข้ารับการศึกษา
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษาอย่างทั่วถึงเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 90

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ประชากรวัยเรียนตามเกณฑ์ กลุ่มอายุ 4 – 6 ปี และย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงปีที่สิบหกทุกคน
ได้รับการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ
มีโอกาสตามสิทธิอย่างเท่าเทีย มก้น โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข
8.2 นักเรียนเรียนจบการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร และเข้ารับการศึกษาต่อในสายสามัญ
และสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สอดคล้องกับ

ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. นางจันทนา โฉมศรี
2. นางวัจนา ชาสิงห์แก้ว
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา
( ) นโยบาย สพธ. ข้อที่ 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การพัฒ นานั กเรี ย นให้ เป็ น บุ คคลที่มีคุณ ภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น
นอกจากจะดาเนินการ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้าน
การสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการ
แข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต
และสุขภาพกายของทุกคนจนน าไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤตทางสั งคม ด้วยความตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้ มีความพร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย
สติปั ญญา ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้ มี ทักษะในการดารงชีวิต ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุขจังหวัดและอาเภอในการคัดกรองนักเรียน จัดทาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือการส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ
ในการดารงชีวิต และรอดพ้นจากสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาเนินงานดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่อ งมือการทางานที่ชัดเจน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ปรึกษา
เป็นบุคลากรหลักในการดาเนินการ ซึ่งเป็นกระบวนการดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น ครู
ที่ปรึกษาจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
แล้วนาผลที่ได้มาจาแนกตามเกณฑ์การคัดกรอง แยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา เพื่อนาไปใช้
ในการแก้ปัญหาได้ตรงตามจุด นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ได้ใช้เป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่รอดปลอดภัยจากปัญหา
ต่าง ๆ ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เล็ งเห็ นถึงความสาคัญจึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
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2.3 เพื่อให้นักเรียนด้อยโอกาสและประสบปัญหาเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
สามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาบางส่วนแก่
ผู้ปกครอง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา จานวน 175 โรงเรียน
3.1.2 สนับสนุนการเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไม่เหมาะสมในพื้นที่ 6 อาเภอ
3.1.3 สนับสนุนวัสดุเยี่ยมบ้านที่ฐานะยากจนและด้อยโอกาส จานวน 60 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.2.2 มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไม่เหมาะสมครอบคลุม 6
อาเภอ
3.2.3 เด็กที่ด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. วิธีดาเนินการ/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ด้วยการดาเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียนไม่เหมาะสม

ระยะเวลา
ต.ค. 2562ก.ย. 25623
ต.ค. 2562ก.ย. 2563
กิจกรรมที่ 3 การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ และ ต.ค. 2562ส่งเสริมและสนับสนุนการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ก.ย. 2563
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวัง เม.ย.-พ.ค.
และติดตามข่าวสาร (ศตข. สพฐ.)
2563
กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ พ.ค.-ส.ค.
นักเรียน
2563
สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
ส.ค.-ก.ย.
2563

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2563
สถานที่ดาเนินการ จังหวัดราชบุรี
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 30,000 บาท รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว
30,000
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
1.1 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 7 วันๆ ละ 500 บาท
3,500
1.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 7 วัน ๆ ละ 120 บาท 8 คน
6,720
1.3 ค่าวัสดุ
14,700
กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียนไม่เหมาะสม
กิจกรรมที่ 3 การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
ที่เผชิญเหตุพิเศษ ส่งเสริมและสนับสนุนการเยี่ยม
บ้านนักเรียน
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร
1,400
ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร
จานวน 1 คน (ศตข. สพฐ.)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1,400
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา
3,680
ดีเด่น ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.1 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2,000
5.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง 7 คน ๆ ละ 120 เวลา 2 วัน
1,680
สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ
รวมเป็นเงิน
30,000
- 15,300 14,700
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ 2) ผู้บริหารไม่เห็นความสาคัญ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประสานงานกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา จานวน 177 โรงเรียน
ร้อยละ 80
2. สนับสนุนการเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไม่เหมาะสมในพื้นที่ 6 อาเภอ
เชิงคุณภาพ
เด็กที่ด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร้อยละ 80
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษาดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จานวน 175 โรงเรียน
9.2 มีเครือข่ายการเฝ้าระวังนักเรียนนักศึกษา ประพฤติตนไม่เหมาะสม ครอบคลุม 6 อาเภอ
9.3 เด็กที่ด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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โครงการ

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล
New DLTV , New DLIT
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นางสาวศุภากร ทองน้อย
4. นางสาวจริยา สุธาพจน์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
( ) นโยบาย ศธ. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาทีม่ ีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) และนโยบายของรัฐบาล
ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ และส่ งเสริ มการมีส่ ว นร่ ว มของทุก ภาคส่ ว นของสั งคมในการบริ ห ารและจัด การศึ กษา และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ ก และมี
เป้ า หมายในการลดจ านวนโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ของเขตพื้ น ที่ ใ ห้ เ หลื อ จ านวนน้ อ ยลงทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา
ขณะเดีย วกันโรงเรี ย นขนาดเล็ กที่ดารงอยู่ต้องสามารถจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมี คุณภาพมาตรฐานตาม
หลั ก สู ต ร และมี ก ารจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของผู้ เ รี ย นให้ สู ง ขึ้ น ภายใน
2 ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัด จานวน 102 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.28 ของโรงเรียนทั้งหมด และเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ จึงได้จัดทาโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล New DLTV ,
New DLIT ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนขนาดเล็กมีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้สื่อการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV, New DLIT และรูปแบบวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสม
2.2 เพื่อบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จานวน 102 โรงเรียน มีอุปกรณ์พร้อมใช้สื่อการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV, New DLIT และรูปแบบวิธีต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.1.2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จานวน
102 โรงเรียน ตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถใช้อุปกรณ์ สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
New DLTV , New DLIT และรูปแบบวิธีต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 โรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ การบูรณาการ สามารถ
จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ สมรรถนะ และคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านแผนงาน บุคลากร และ
ด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด
2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3 กิจกรรที่ 3 ประชุม/ ชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
โรงเรียนขนาดเล็กตามกิจกรรมสาคัญๆในการดาเนินงาน
4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานการใช้อุปกรณ์และ
สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV, New DLIT
และรูปแบบการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ
5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
6 รายงานผลการจัดการเรียนการสอน New DLTV ทางระบบ
Online ไปยัง สพฐ.

ระยะเวลา
เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ
สุพิชญ์นันท์
และคณะ
สุพิชญ์นันท์
และคณะ

พฤษภาคม 2563 มิถุนายน 2563
พฤษภาคม 2563 กันยายน 2563

บุญประคอง
และคณะ
สุพิชญ์นันท์
และคณะ

กันยายน 2563

พิชญ์นันท์
และคณะ
บุญประคอง
สุพิชญ์นันท์

กันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงในสังกัด
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 50,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านแผนงาน
บุคลากร และด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก
1.1 1.1 วิเคราะห์ข้อมูล O-NET,NT, RT และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2560-2562)
1.2 จัดทาข้อมูลสารสนเทศด้านแผนงาน บุคลากร
และด้านวิชาการโรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงาน
ด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดตามแผน
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรการยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.1 วิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก
2.2 สังเคราะห์รูปแบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษา ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก และการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก
กิจกรรมที่ 3 ประชุม/ชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนโรงเรียนขนาดเล็กตามกิจกรรม
สาคัญๆในการดาเนินงาน
1. ฟังบรรยายการบริหารจัดการเรียนสอนด้วยสื่อ
การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV
2. การใช้ และการบารุงรักษาสื่อการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม New DLTV
3. เข้ากลุ่มเรียนรู้ตามฐานการจัดการเรียนรู้ที่จัดให้
5 ฐานการเรียนรู้
3.1 สื่อ อุปกรณ์ New DLTV และการใช้งาน
อย่างคุ้มค่า
3.2 ตารางการออกอากาศ และการเตรียมตัว
ของครูปลายทาง
3.3 การควบคุมดูแลชั้นเรียน และการจัด
กิจกรรมไปพร้อม ๆ กับครูต้นทาง
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3.4 การประเมินผลหลังเรียน ระหว่าง
36,000
ภาคเรียน และหลังภาคเรียน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
10,500
จานวน 150 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
18,000
จานวน 150 คน
- ค่าวัสดุ
7,500
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานการ
ใช้อุปกรณ์และสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
New DLTV , New DLIT และรูปแบบการบริหาร
จัดการงานด้านวิชาการ
- จัดทาคาสั่งการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ และ
ปฏิทินการนิเทศ
- ค่าชดเชยน้ามันการนิเทศ
12,000
12,000
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
5.1 วิเคราะห์ผลการนิเทศ
5.2 การถอดบทเรียน (Lesson Learned )
5.3 จัดทาเล่มรายงานโครงการ
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เล่มละ
100 บาท จานวน 20 เล่ม
2,000
2,000
กิจกรรมที่ 6 การรายงานผลการจัดการเรียน
การสอน New DLTV ทางระบบ Online
ไปยัง สพฐ.
รวมงบประมาณ
50,000
- 42,500 7,500
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. การบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการนาผู้เรียนต่างระดับชั้น ตั้งแต่ 2 ชั้น ขึ้นไปมาเรียน
รวมกันโดยแต่ละระดับชั้นต่างดูการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของชั้นตนเอง ทาให้โอกาส
ที่ครูผู้สอนจะช่วยเหลือ ซักถาม หรืออธิบายให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมีน้อย เนื่องจากจะส่งผลต่อสมาธิของ
ผู้เรียนอีกชั้นเรียนทันที
2. การบริหารจัดการชั้นเรียนโดยแยกระดับชั้น ดูการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
DLTV ในชั้นเรียนตนเอง กรณีที่มีคูณครูไม่ครบชั้น จะทาให้ไม่สามารถช่วยเหลือ ซักถาม หรืออธิบายให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ทันท่วงที
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรนามาบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สามารถเรียนร่วมกันได้ในต่างระดับชั้น
2. ดาเนินการตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ในการควบรวมโรงเรียน
ในบางชั้นเรียน/ บางวิชา
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จานวน 102 โรงเรียน มีอุปกรณ์พร้อมใช้
ร้อยละ 90
สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV , New DLIT และรูปแบบวิธีต่างๆ
ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. สานักงานเขตพื้นที่มีรูปแบบการบริหารจัดการงานด้านวิชาการโรงเรียน
จานวน 1 รูปแบบ
ขนาดเล็กในสังกัด ตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
เชิงคุณภาพ
1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนขนาดเล็ก มีรูปแบบการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ การบูรณาการ
สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ สมรรถนะ และคุณภาพตาม
มาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบ
การบริหารจัดการด้านวิชาการที่ดี มีการใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของผู้เรียนเฉลี่ยแล้วสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

พัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 2. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
3. นางอรวรรณ แสงทอง
4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา , ระดับมัธยมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงจัดตั้ง
โครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ทรงเห็นว่าเด็กจะเรียนหนังสือไม่ได้ถ้าท้องหิวหรือเจ็บป่วย
จึงทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่พุทธศักราช 2523
ทรงเห็นความสาคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ก่อสร้างโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร ศูนย์การเรียนชุมชนสาหรับชาวไทยภูเขา ห้องเรียนเคลื่อนที่ ทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เป็น
ค่าตอบแทนครูผู้สอน และทรงจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทาน เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้รับ
การศึกษาที่เหมาะสม จะได้มีความสามารถในการพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ในอนาคต
เนื่องจากกิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปลูกฝัง
จิตสานึก เจตคติ และค่านิยมทุก ๆ ด้าน ทางด้านสหกรณ์ให้เกิดขึ้นกับตนเองและการอยู่ร่วมกัน การพึ่งพา
อาศัยกันและกันอย่างมีความเอื้ออาทรต่อกันในอนาคต กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่สาคัญ
อย่ างยิ่ ง ที่จ ะเปิ ดโอกาสให้ นั กเรี ย นได้รู้ จัก การรวมกลุ่ ม เพื่อ แก้ ปัญ หาโดยใช้ กระบวนการของสหกรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรในสถานศึกษา โดยเข้าไปมีบทบาทในการบริหารกิจกรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรในสถานศึกษา
2.2 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เครือข่าย 1-9 เครือข่ายละ 3 โรงเรียน รวม 27 โรงเรียน เข้าร่วมสมัครแข่งขันรับการประเมินกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.2 จานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรจากเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.3 สถานศึกษาในสังกัดทุกสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ
สหกรณ์ในสถานศึกษา
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3.2 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาจั ดให้ มีกิจ กรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน และจัดทาหลักเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครสถานศึกษาที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน (เครือข่ายละ 3 โรงเรียน)
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสหกรณ์โรงเรียน
4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน
5 กิจกรรมที่ 5 สรุปประเมินผล/รายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
มีนาคม –
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ

กรกฎาคม 2563
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563
สถานที่ดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงิน 38,365 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางาน และจัดทา
525
หลักเกณฑ์การประเมินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทางาน จานวน
525
15 คน มื้อละ 35 บาท 1 มื้อ
กิจกรรมที่ 2 ประชาสัมพัน ธ์ และเปิ ดรับสมัคร
สถานศึ ก ษาที่ ส นใจเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมสหกรณ์
โรงเรียน (เครือข่ายละ 3 โรงเรียน)
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัด
9,840
กิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โรงเรียน
- ค่าชดเชยน้ามัน (รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ)
9,840
จานวน 27 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มใกล้ ระยะทางไป-กลับ ไม่เกิน 60 กิโลเมตร
จานวน 13 โรงเรียน (กิโลเมตรละ 4 บาท)
กลุ่มไกล ระยะทางไป-กลับ ไม่เกิน 120 กิโลเมตร
จานวน 14 โรงเรียน (กิโลเมตรละ 4 บาท)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
27,000
การนาเสนอกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
27,000
กิจกรรมที่ 5 สรุปประเมินผล/รายงานผลโครงการ
1,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
1,000
รวมงบประมาณ
38,365
- 10,365 28,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. โรงเรียนอาจไม่มีเวลาพอที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โรงเรียน
2. ครูอาจจัดกิจกรรมไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของหลักสูตรฯ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ดาเนินการจัดอบรมและนิเทศติดตามเพื่อให้ความรู้แก่ครูผู้สอน
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ครูผู้สอน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรจากเขตพื้นที่การศึกษา
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสหกรณ์
ในสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษาที่เข้าสมัครแข่งขันรับการประเมินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
กิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรในสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการนิเทศ ตามหลักเกณฑ์การประเมินกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการรวมกลุ่ม
สหกรณ์ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ สามารถดาเนิน งานมีผลกาไรและจ่ายปันผลแก่สมาชิกได้
เงื่อนไขความสาเร็จ
9.2 สถานศึกษาทุกสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ได้รับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาต้นแบบกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรในสถานศึกษา
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 2. นางกัลยา แตงขา
3. นางประกายมาศ บุญสมปอง 4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา , ระดับมัธยมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาทุกแห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นวาระแห่งชาติ ให้ทุกส่วนราชการดาเนินงานรณรงค์และ
สร้างวินัย จิตสานึกในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจร ตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2559 - 2564
เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่จะเติบโตเป็นพลเมืองของชาติในอนาคต เป็นพลเมืองดี มีวินัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่เน้นการสร้างวินัยเรื่องการจัดการขยะ แยกขยะ ธนาคารขยะ และการมีจิตสานึก
ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมและเทศชาติโดยส่วนรวมเพื่อคุณภาพชีวิตและความเจริญก้าวหน้า
มั่นคงของชาติในอนาคตต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ดาเนินการปฏิบัติการภาคสนาม
ร่วมกับครูผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้นานักเรียนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และการจัดการคัดแยกขยะ
แบบครบวงจร และในปีงบประมาณ 2561 นี้ได้ร่วมทางานเป็นเครือข่ายทางานจัดการขยะแบบครบวงจร
ร่ ว มกั บ กั บ จั ง หวั ด ราชบุ รี และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั้ ง 212 แห่ ง ในจั ง หวั ด ราชบุ รี เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพในการจั ดการขยะต้น ทาง ขยะกลางทาง และขยะปลายทางในที่สุดคือการนาไปเผาเป็น
เชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากขยะชุมชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษาได้รู้และเข้าใจในการดาเนินงานตามนโยบาย แนวทางแนวทาง
การปฏิบัติงาน ในสถานศึกษาทุกแห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลให้ทุกส่วนราชการดาเนินงานรณรงค์และ
สร้างวินัย จิตสานึกในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจรและรักษาสิ่งแวดล้อม
2.2 เพื่อปลูกจิตสานึกให้เด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่เน้น
การสร้างวินัยเรื่องการคัดแยกขยะ โดยการบูรณาการจัดการเรียนการสอนการจัดการขยะแบบครบวงจร
ทุกโรงเรียน
2.3 เพื่อให้โรงเรียนคิดค้น และสร้างนวัตกรรมใหม่ในการแก้ปัญหา ลดปริมาณขยะ ลดปริมาณ
ขยะพลาสติก โฟม หรือวัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 175 โรงเรียน ดาเนินงานตามนโยบายของรัฐ บาลในการลด
ปริมาณขยะ คัดแยกขยะและมีการจัดการขยะแบบครบวงจร มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น รักษา
ธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ มได้ ดี เด็ ก และเยาวชน ให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี วิ นั ย ใส่ ใ จสิ่ ง แวดล้ อ ม และรายงาน
ความก้าวหน้าตามกาหนดในปฏิทินการทางาน
3.2 เชิงคุณภาพ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้นานักเรียน มีความรู้และเข้าใจแนวทางการจัดกิจกรรมการ
รณรงค์คัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจร และการจัดทาธนาคารขยะเพื่อการเสริมสร้างวินัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและนาไปสู่ชุมชนที่อยู่อาศัยต่อไป
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผนการดาเนินงาน จัดทาหลักสูตรการ
อบรม
2 กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการภาคสนามร่วมกับครูผู้รับผิดชอบโครงการ
และผู้นานักเรียนโรงเรียน
3 กิจกรรมที่ 3 การนาเสนอผลงาน และคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธี
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best practice
4 กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา
พ.ย. 2562

หมายเหตุ

เม.ย. 2563พ.ค.2563
ก.ค.63
ส.ค. 2563-ก.ย.
2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงิน 103,590 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผน
การดาเนินงาน โดยคณะกรรมการฯ และ
คณะวิทยากร
1.1 ค่าอาหารกลางวัน 17 คน ๆ ละ 120 บาท
2,040
2,040
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 17 คน
595
595
คนละ 35 บาท
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งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 2 ประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารการด าเนิ น การ
ภาคสนามร่วมกับครูผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้นานักเรียน
ดังกล่าว จานวน 27 โรงเรียน และวิทยากร 3 คน
2.1 ค่าอาหารกลางวัน 69 คน ๆ ละ 120 บาท
8,280
2.2 ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท
21,600
จานวน 4 รุ่น ๆ ละ 3 คน
กิจกรรมที่ 3 การนาเสนอผลงาน และคัดเลือกโรงเรียน
ที่มีวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best practice
3.1 ค่าอาหารกลางวัน 65 คน ๆ ละ 120 บาท
7,800
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 65 คน ๆ ละ 35 บาท
2,275
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์
- 54,000
3.4 ค่าจัดทาไวนิล
- 2,000
กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.1 ค่าชดเชยน้ามัน (รถยนต์ส่วนตัว)
5,000
5,000
รวมงบประมาณ
103,590
21,600 25,990 56,000
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
การกาหนดเวลา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนและพึ่งเปิดภาคเรียนอาจจะไม่
พร้อมในการเตรียมงานของผู้เข้าอบรมฯ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การประชุ มวางแผนกับ คณะท างาน ประสานงานกั บ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดว่ า มีค วามพร้ อมที่ จ ะ
ดาเนิ น งานตามโครงการตามห้ ว งเวลาที่ ก าหนดหรื อ ไม่ และต้ อ งการให้ ส นั บ สนุ น ด้ า นทรั พ ยากร สื่ อ
นวัตกรรมหรือวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง จะได้เตรียมการให้พร้อม วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของครูผู้รับผิดชอบโครงการที่เข้าอบรมปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าในการจัดการขยะ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้าอบรมปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นคุณค่าใน
การจัดการขยะ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
3.ร้อยละ 100 ของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้การสร้างความ
ตระหนักในการคัดแยกขยะ จัดการขยะแบบครบวงจรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษาในสังกัดดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะและ
มีการจัดการขยะแบบครบวงจร มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ดี เด็กและ
เยาวชน เป็นพลเมืองดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)
9.2 ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ และ ผู้ น านั ก เรี ย น รู้ แ ละเข้ า ใจแนวทางกิ จ กรรมการรณรงค์
คัด แยกขยะ การจั ด การขยะแบบครบวงจร และการจั ดท าธนาคารขยะเพื่ อ การเสริ ม สร้ างวิ นั ย ใส่ ใ จ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและนาไปสู่ชุมชนที่อยู่อาศัยต่อไป
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โครงการ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาวศุภากร ทองน้อย 2. นางสาวจริยา สุธาพจน์
3. นางกัลยา แตงขา
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
5. นางอรวรรณ แสงทอง
สอดคล้องกับนโยบาย ( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษา
.........................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรู ประบบประเมิน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดเน้นด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ด้วยการจัดให้มีระบบการประเมินสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษา
ต้องมีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิ น ให้มีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในที่ง่ายและ
ชัดเจน มีความสอดคล้องของ Quality code ด้วยการกาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ทั้ ง ยั ง มี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารได้ ม าของผู้ ป ระเมิ น แบบใหม่ มี ก ารพั ฒ นา
Self-Assessment Report ของสถานศึกษารู ปแบบใหม่ จึงควรมีการซักซ้อมและทาความเข้ า ใจ
กั บ ระบบการประเมินแนวใหม่ (Peer review/ Expert judgment) แก่สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสื่อสารแนวทางการประเมินตนเอง และการจัดทารายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบ
แนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
2.2 เพื่อให้โรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ
ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามแนวทางเกณฑ์
การประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
3. เป้าหมาย
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175 โรงเรียน
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามรูปแบบแนวทางการ
ประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 2561
3.1.2 ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ความรู้ ความเข้าใจและสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง ได้อย่างถูกต้อง
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3.1.3 ร้ อ ยละ 80 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งสามารถ
ดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้อย่างเข้มแข็ง และมีคุณภาพ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา และครูผู้ รั บผิ ดชอบงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามรูปแบบแนวทางการประเมิน
แนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 2561
3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง ได้อย่างถูกต้อง
3.2.3 โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบการ
บริหารจัดการที่เข้มแข็งในด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1

2

3

กิจกรรมหลัก
การอบรมเชิงปฏิบัติการดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และ
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 2561 ซักซ้อม
และทาความเข้าใจกับระบบการประเมินแนวใหม่ (Peer review/
Expert judgment) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้อง
กับ การจัดการศึกษา จานวน 175 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จานวน
350 คน
1. จัดทาหลักสูตร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. สรุปประเมินผลและรายงานผล
อบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
Self-Assessment Report : SAR ของสถานศึกษารูปแบบใหม่
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
และครู จานวน 175 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม จานวน 350 คน
1. จัดทาหลักสูตร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. สรุปประเมินผลและรายงานผลโครงการ
จัดกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนาเสนอระบบและกลไก
การบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
1. จัดทาหลักสูตร
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียน
3. สรุปประเมินผลและรายงานผลโครงการ
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ระยะเวลา
ดาเนินการ

หมายเหตุ

มีนาคม กันยายน 2563

มีนาคม กันยายน 2563

สิงหาคม กันยายน 2563
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินงาน
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมลีลาวดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงิน 243,700 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ซักซ้อมและทาความเข้าใจกับ
ระบบการประเมินแนวใหม่ (Peer review/ Expert
judgment) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา จานวน 175
โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จานวน 1 วัน 350 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วัน ๆ ละ
2 มื้อ เป็นเงิน 70 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
- ค่าวิทยากรภายใน จานวน 7 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท
- ค่าป้ายไวนิล
- ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จานวน 350
เล่ม ๆ ละ 50 บาท
- ค่าวัสดุ
2 อบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง Self-Assessment Report : SAR
ของสถานศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 175 โรงเรียน และเจ้าหน้าที่ รวม 200 คน
จานวน 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วัน ๆ ละ
2 มื้อ ๆ ละ 70 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
- ค่าวิทยากรภายใน จานวน 4 คน ๆ ละ 2 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าวัสดุ
- ค่าป้ายไวนิล

งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
126,200

25,200

24,500
42,000
-

-

-

2,000

-

-

17,500
-

15,000

-

14,000

-

4,800

24,000
-

-

-

700
2,000
2,000

-

47,500
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ที่
3

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
70,000

กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนาเสนอ
ระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา IQA AWARD
3.1 จัดสรรงบประมาณให้ตัวแทนเครือข่าย
จานวน 9 เครือข่าย ๆ ละ 3,000 บาท
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 200 คน
จานวน 1 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 70 บาท
3.2 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 200 คน
จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
3.4 ค่าป้ายไวนิล
3.5 ค่าวัสดุ
รวมเป็นเงิน
243,700
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

-

27,000

-

-

14,000

-

30,000

24,000
2,000
195,700

3,000
18,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
7.1 ปัจจัยเสี่ยง
1) ข้อจากัดทางด้านงบประมาณทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
2) ความไม่ชัดเจนเรื่องการประเมินของ สมศ. ทาให้การเตรียมความพร้อมสถานศึกษา
ดาเนินการได้ในระยะเวลาจากัด สถานศึกษาอาจไม่สามารถพัฒนาบางกิจกรรมได้ทัน
7.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR แนวใหม่
การดาเนินแนวทาง และระยะเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การดาเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดทารายงานการประเมินตนเอง ตามรูปแบบแนวทาง
การประเมินแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 2561
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดาเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.2 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง
มีคุณภาพ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแนวใหม่
1.3. โรงเรียนในสังกัด จานวน 175 แห่ง มีความพร้อมรับการประเมินภายนอก และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอก จาก สมศ.
2. เชิงคุณภาพ
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการ
ประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 2561
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
2.3. โรงเรียนในสังกัดจานวน 175 แห่ง มีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งในด้านการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเข้ า ใจ และสามารถเขี ย นรายงานการประเมิ น ตนเอง ตามรู ป แบบ
แนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 2561 สามารถ
ดาเนินงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
9.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 มีข้อมูลทาเนียบบุคลากรและโรงเรียน
ในสังกัดมีมาตรฐานการประเมินแนวใหม่
9.3 สถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอกแนวใหม่และมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

พัฒนาระบบติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวจริยา สุธาพจน์ 2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นางอาไพ มาศศิริทรัพย์ 4. นางสาวศุภากร ทองน้อย
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
( ) นโยบาย ศธ.
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ ก ษาในปั จ จุ บั น มี ก ารพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว การจั ด การศึ ก ษา
ในสถานศึกษาจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ สอดคลองกับภาวะการณปัจจุบัน บุคลากร ครูผู้สอน ผู บริหาร
จาเป็นต้องไดรับความรู เพิ่มเติมให้มีความรู ความสามารถเท่าทันเหตุการณ์ สิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ ครูผู้สอน
ในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายก็คือ การนิเทศการศึกษา ซึ่งระบบการนิเทศการศึกษา
เป็ น ระบบที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านของครู
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกาหนดและครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย น ปั จจุ บั น ระบบการนิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการศึ ก ษาโดย
ศึกษานิเทศก์ไม่สามารถแก้ปัญหานาสู่การพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีศักยภาพ จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนของศึกษานิเทศก์ ให้บังเกิดผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาช่ว ยให้ครูส ามารถพัฒนาความรู ความสามารถ และพฤติกรรมการสอน ส่งผล
ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เห็นความสาคัญของการพัฒนาระบบ
การนิเทศ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา ให้บรรลุตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ให้บรรลุตามเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความสาเร็ จที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาได้อย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็น
ระบบและมีคุณภาพ
2.2 เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน
2.3 เพื่อนนิ เทศกากับ ติดตามการดาเนินงานตามโครงการตามนโยบายของ สพฐ./ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.4 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศึกษานิเทศก์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศให้มีการนิเทศที่มีระบบ
และมีคุณภาพ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ
3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น
3.1.3 มีแผนปฏิบัติการนิเทศ สื่อ เครื่องมือ ในการนิเทศ และนาไปใช้ในการนิเทศ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีการนิเทศภายในที่เป็นระบบและได้รับการนิเทศที่มีคุณภาพ
3.2.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการแนะนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
3.2.3 โรงเรียนสามารถดาเนินการต่าง ๆ ตามนโยบายของ สพฐ./ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาระบบการนิเทศ
1.1 ประชุมคณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงนโยบาย
1.2 สารวจความต้องการพัฒนา
1.3 จัดทาหลักสูตรการอบรมพัฒนา ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
1.4 ดาเนินการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์
1.5 ประชุมสรุปผล จัดทารายงานการพัฒนา
2 กิจกรรมที่ 2 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของโรงเรียน
3.2 สร้างแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
3 กิจกรรมที่ 3 ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการนิเทศและรายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2562

หมายเหตุ

ตุลาคม 2562

พฤษภาคม –
สิงหาคม 2563
กันยายน 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมสีลาวดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 93,600 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรม 1 การพัฒนาระบบนิเทศ
10,850
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ศึกษานิเทศก์และ
เจ้าหน้าที่ จานวน 15 คน มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ
1,050
1.2 ค่าอาหาร จานวน 15 คน ๆ ละ 120 บาท
600
1 มื้อ
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จานวน 1 คน
7,200
จานวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
2,000
1.4 ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ
14,550
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของโรงเรียน
2.2 สร้างแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และ
คณะกรรมการสร้างแบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา
ในสังกัด
- ค่าอาหารว่าง (15 คน x 35 บาท x 6 มื้อ)
3,150
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 120 บาท x 3 มื้อ
5,400
- จัดทาคู่มือการติดตาม 200 เล่ม ๆ ละ 30 บาท
6,000
กิจกรรมที่ 3 ประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน
68,200
3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 120 บาท จานวน 30 คน
25,200
เป็นเวลา 7 วัน
3.2 ค่าชดเชยในการใช้น้ามัน ทีมละ 7 วัน
42,000
วันละ 400 บาท จานวน 15 ทีม
3.3 ค่าวัสดุ
1,000
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการนิเทศและรายงานผล
รวมเป็นเงิน
93,600
32,400 52,200
9,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ศึกษานิเทศก์ไม่ได้จบด้ านการนิเทศโดยตรงและบางคนมีประสบการณ์ด้านการสอนน้อย
จึงส่งผลต่อการนิเทศในด้านความศรัทธา ความน่าเชื่อถือของผู้บริหารและคณะครู
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ครูและผู้บริการ
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เชิงปริมาณ
ทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามอย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง
2. เชิงคุณภาพ
ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่ดีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถ
นาเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนิเทศ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน
การสอน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
9.3 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศอย่างสม่าเสมอ
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โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(เขตพื้นที่สุจริต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวพัชรี ศุภษร
2. นางสาวศุภากร ทองน้อย
3. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
( ) นโยบาย ศธ.
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ และยืนในเวทีโลกอย่าง
ภาคภู มิ ไ ม่ แ พ้ ช าติ ใ ดในโลก ไทยจะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง
การศึกษา และความเจริ ญก้าวหน้าทางศาสนา วัฒ นธรรม รัฐบาลได้กาหนดให้ ส่ว นราชการทุกแห่ งได้
น้อมนาเอา “ศาสตร์พระราชา และปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักคิด และแนวทางในการวางแผนการดาเนินการที่มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีความคุ้มกันที่ดีทางวัตถุทางสิ่งแวดล้อม และทางวัฒนธรรม เพื่อส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาติ ประชาชนที่ มี ความสมดุ ล ยั่ งยืน และมีความพร้อมรับการเปลี่ ยนแปลงของสั ง คมโลกได้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จานวน 175 โรงเรียน
มี ผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา จ านวน 1,815 คน นั ก เรี ย น จ านวน 35,751 คน
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีความรู้คู่กับ
คุณธรรม มีทักษะ ที่จาเป็นในชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะดารงตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
ได้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ กษา ปี ก ารศึ ก ษา 2563 จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการให้ทันในปีการศึกษานี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รู้เท่าทัน
การทุจริตและต่อต้านการทุจริต ด้วยการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม "การกระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
2.2 เพื่อเสริ มสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรมบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 และปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
รู้ เ ท่ า ทั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน องค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ทุกรูปแบบ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้อานวยการ สพป.รบ.1, รองผู้อานวยการ สพป.รบ.1,ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 90 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และมีเจตคติที่ดี
ในการเป็นพลเมืองดี และต่อต้านการทุจริต
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้อานวยการ สพป.รบ.1, รองผู้อานวยการ สพป.รบ.1,ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 90 คน มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และมีเจตคติที่ดีในการ
เป็นพลเมืองดี และต่อต้านการทุจริต สามารถร่วมมือกับองค์กร เครือข่ายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประกาศนโยบาย
คุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการทางาน
2 ปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
- ผู้อานวยการ สพป.รบ.1, รองผู้อานวยการ สพป.รบ.1,
ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 90 คน "การกระทาที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
3 สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล

ระยะเวลา
ก.พ. 2563

หมายเหตุ

มิ.ย. 2563

ก.ย. 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมลีลาวดี (สปจ. เดิม) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 22,700 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

กิจกรรมและรายละเอียด

กิจกรรมที่ 1 ประกาศเจตจานงการบริหารงาน
ด้วยความสุจริต ประกาศนโยบายคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการทางาน
กิจกรรมที่ 2 ปรับฐานความคิดบุคลากรให้
20,700
สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- ประชุมผู้อานวยการ สพป.รบ.1, รอง
ผู้อานวยการ สพป.รบ.1 ,ผู้อานวยการกลุ่ม
ทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 90 คน
- ค่าอาหารว่าง จานวน 1 วันๆ ละ 2 มื้อ 70 บาท
- ค่าอาหากลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
- ค่าวิทยากร จานวน 2 คน ๆละ 3 ชั่วโมง ๆละ
600 บาท
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดาเนินงาน
2,000
และรายงานผล
รวมเป็นเงิน
22,700
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

-

-

6,300
10,800
3,600
-

-

2,000

3,600

17,100

2,000

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- ผู้ อ านวยการ สพป.รบ.1, รองผู้ อ านวยการ สพป.รบ.1,ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ทุ ก กลุ่ ม
ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 90 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการ และมีเจตคติที่ดีในการเป็นพลเมืองดี และต่อต้านการทุจริต
เชิงคุณภาพ
- ผู้ อ านวยการ สพป.รบ.1, รองผู้ อ านวยการ สพป.รบ.1,ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ทุ ก กลุ่ ม
ศึกษานิ เทศก์ และเจ้ าหน้ า ที่ผู้ เกี่ ย วข้อ ง จานวน 90 คนมีค วามรู้ ความเข้ าใจ มีทั กษะ
กระบวนการ และมีเจตคติที่ดีในการเป็นพลเมืองดี และต่อต้านการทุจริต สามารถร่วมมือ
กับองค์กร เครือข่ายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รู้เท่าทัน การทุจริตและต่อต้านการ
ทุจริต ด้วยการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม "การกระทาที่ถือเป็น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน"
9.2 บุ คลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
รู้ เ ท่ า ทั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน องค์ ก รต่ า ง ๆ เพื่ อ ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ทุกรูปแบบ
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โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวพัชรี ศุภษร
2. นางสาวศุภากร ทองน้อย
3. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
( ) นโยบาย ศธ. ระดับปฐมวัย, ระดับประถมศึกษา ,ระดับ
มัธยมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ และยืนในเวทีโลกอย่าง
ภาคภู มิ ไ ม่ แ พ้ ช าติ ใ ดในโลก ไทยจะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง
การศึกษา และความเจริญก้าวหน้าทางศาสนา วัฒนธรรม รัฐบาลได้กาหนดให้ส่วนราชการทุกแห่งได้
น้อมนาเอา “ศาสตร์พระราชา และปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักคิด และแนวทางในการวางแผนการดาเนินการที่มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีความคุ้มกั น ที่ดีทางวัตถุ ทางสั งคม ทางสิ่ งแวดล้ อ ม และทางวัฒ นธรรม เพื่อ ส่ งผลถึ งความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ประชาชนที่มีความสมดุล ยั่งยืนและมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกได้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จานวน 175
โรงเรียน มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1,815 คน นักเรียน จานวน 35,751 คน เป็น
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่จั ดการศึกษาเพื่อ พัฒ นาเด็ก และเยาวชนให้ เป็ นพลเมืองที่ดีของชาติ มีค วามรู้ คู่กั บ
คุณธรรม มีทักษะที่จาเป็นในชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จะดารงตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
ได้ การจั ดการเรี ย นการสอนหลั กสู ตรต้า นทุ จริ ตศึ กษา ปี การศึ กษา 2563 จึง มีค วามจาเป็ นที่ จะต้อ ง
ดาเนินการให้ทันในปีการศึกษานี้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต รู้เท่าทัน
การทุจริตและต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทุจริตศึกษา ระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกโรงเรียน
2.2 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน และปลูกฝังค่านิยม
ซื่อสัตย์สุจริต แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รู้เท่าทันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1,815 คน นักเรียนระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งสิ้น 34,378 ได้รับความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และมี
เจตคติที่ดีในการเป็นพลเมืองดี และต่อต้านการทุจริต ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับการศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และมีเจตคติที่ดีในการเป็นพลเมืองดี และต่อต้านการทุจริต สามารถ
ร่วมมือกับองค์กร เครือข่ายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้อานวยการสถานศึกษา และครูวิชาการ หรือ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา
3 สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล

ระยะเวลา
พ.ค. 2563

หมายเหตุ

พ.ค.-ส.ค.2563
ก.ย. 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงิน 93,700 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้อานวยการ
73,700
สถานศึกษา และครูวิชาการ หรือครูผู้สอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 175
โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 350 คน
- ค่าอาหารว่าง จานวน 2 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
24,500
140 บาท
- ค่าอาหากลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
42,000
2 วัน
- ค่าวิทยากร จานวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ
7,200
600 บาท จานวน 2 วัน
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
15,000
15,000
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล
5,000
5,000
รวมงบประมาณ
93,700
7,200
86,500
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
- ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 1,815 คน นักเรียนระดับ ร้อยละ 100
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้งสิ้น 34,378 ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
มี ทั ก ษะกระบวนการ และมี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการเป็ น พลเมื อ งดี และต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
เชิงคุณภาพ
- ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา นั กเรีย นทุ กระดั บการศึก ษา ร้อยละ 100
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการ และมีเจตคติ ที่ดีในการเป็น พลเมืองดี และ
ต่อต้านการทุจ ริ ต สามารถร่ว มมือกับ องค์กร เครือข่ายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จัดกิจกรรม การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
8.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรม การเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
8.3 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดได้รับความรู้ มีความคิดแยกแยะ รู้เท่าทันการทุจริต มีทักษะ
มีเจตคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง มีค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต เป็นเครือข่ายต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบได้อย่างดี
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

การพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวศุภากร ทองน้อย 2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นางสาวจริยา สุธาพจน์
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
รั ฐ บาล โดยกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี น โยบาย
ที่จะสร้างโรงเรียนในเขตชนบทที่มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์รวมหรือเป็ นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทาให้
ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ เชื่อมั่นและศรัทธา ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน และไม่
จาเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง เพื่อให้เด็ก และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชนบทได้รับการศึกษา
อย่างมี คุณภาพ อีกทั้งปีงบประมาณ 2559 มีนโยบาย “โครงการโรงเรียนประชารัฐ ” ทั่วประเทศ และมี
บั น ทึกข้อตกลงความร่ ว มมือ (MOU) โครงการผู้ นาเพื่อพัฒ นาการศึกษาที่ยั่งยืน CONNEXT ED
(Leadership Program for Sustainable Education) อันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ผนึก
ความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นาขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษานาร่องโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ โดยสานักงานเขตพื้นที่ มีโรงเรียนประชารัฐในระดับ ตาบลเข้า
โครงการ 33 โรงเรี ย น กระจายอยู่ ทุ ก อ าเภอ จึ ง เห็ น ควรจั ด ท าโครงการพั ฒ นาโรงเรี ย นประชารั ฐ
ปีการศึกษา 2563 ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนประชารัฐ ให้ได้มาตรฐาน เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการอ่าน เขียน คิด คานวณ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา คิด
สร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมได้ มีทักษะการสื่อสาร รู้เท่าทันสื่อ รักการทางาน ทางานร่วมกับผู้อื่นอยู่และ
สร้างงานอาชีพในอนาคตได้
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประชารัฐให้มีคุณภาพทั้งทางด้านการเรียนการสอน ด้านพัฒนา
สาธารณูปโภคปัจจัยพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการกีฬา เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ปกครอง และผู้เรียนได้ดี
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนประชารัฐ 33 โรงเรียน มีการพัฒนายกระดับพื้นฐานการเรียนพื้นฐานวิชาชีพ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
3.1.2 โรงเรี ยนประชารัฐ 33 โรงเรียน มีความรู้ พัฒนาให้มีคุณภาพตามแนวทางโรงเรียน
ประชารัฐ
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนประชารัฐทุกโรงเรียนมีการพัฒนาวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
3.2.2 โรงเรียนประชารัฐทุกแห่งมีโครงการกิจกรรมพัฒนาวิชาการ วิชาชีพของผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4

กิจกรรมหลัก
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ
สัมมนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนประชารัฐ
นิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตามตัวชี้วัด
สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล

ระยะเวลา
ม.ค.-ก.ย. 2563
ม.ค.-ก.ย. 2563
ก.ย. 2563
ก.ย. 2563

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมลีลาวดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงิน 46,700 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
ที่
1

2

3
4

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
21,500
ตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ และจัดทาข้อมูล
สารสนเทศ จานวน 33 แห่ง รวม 50 คน
- ค่าอาหารว่าง จานวน 1 วัน ๆ ละ 2 มื้อ
มื้อละ 70 บาท
3,500
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 120 บาท
6,000
- ค่าวิทยากร
12,000
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
15,200
โรงเรียนประชารัฐ รวม 80 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 1 วัน 2 มื้อ
5,600
มื้อละ 70 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ120 บาท
9,600
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามพัฒนาโรงเรียน คุณภาพ
10,000
10,000
ตามตัวชี้วัดจานวน 33 แห่ง
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล
รวมเป็นเงิน
46,700
- 46,700
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
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7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
โรงเรียนประชารัฐ
1. โรงเรียนประชารัฐมีการจัดทาโครงการ/รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน
2. โรงเรียนประชารัฐผ่านการประเมินการดาเนินงานด้านผลลัพธ์ ด้านนักเรียน
ด้านสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึกษามีรายงานผลการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
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โครงการ

พัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ 2. นางสาวจริยา สุธาพจน์
3. นางสาวบุญฑริกา นิเทศศิลป์ 4. นางสาวศุภากร ทองน้อย
สอดคล้องกับนโยบาย
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
( ) นโยบาย ศธ.
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีภาระงาน
ที่ต้องรับผิดชอบและดาเนินการ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 2) ด้านการ
วางแผนการติด ตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเ ทศการศึกษา และ 3) ด้านงานติด ตาม ตรวจสอบ
ประเมิน และรายงานผลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
รัฐบาล และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่ รวมถึง
งานที่ช่ ว ยเหลื อหรื อ ให้ ก ารสนั บ สนุ น การทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ให้ดาเนินไปตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในการทาหน้าที่กากับ ดูแลการบริหารจัดการศึกษาด้าน
วิชาการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดาเนินการ
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดทาโครงการพัฒนางานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่ อให้กลุ่มงานเลขานุการฯ สามารถ
ดาเนินงานอย่างมีคุณภาพและเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อติดตามและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
ดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่ให้ถูกต้อง
2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามเชิงประจักษ์
2.3 เพื่อนาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 จัดทาข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการดาเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ข องรัฐ บาล และส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง
3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การจัดการศึกษาทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามเชิงประจักษ์
3.1.3 สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 สามารถจัด การศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการด าเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องต้ น สั ง กั ด ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง สอดคล้ อ งกั บ ปั จ จั ย
กระบวนการ และผลผลิต
3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศระบบ
บริหารและการจัด
3.2.3 สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัด การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตามเป้าหมาย
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
2 กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผล
3 กิจกรรมที่ 3 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
4 กิจกรรมที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5 กิจกรรมที่ 5 การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการทางานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
6 กิจกรรมที่ 6 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อหน่วยงาน

ระยะเวลา
ต.ค. 2562

หมายเหตุ

ต.ค. 2562-ก.ย.
2563
ต.ค. 2562-ก.ย.
2563
ก.ย. 2563
มี.ค.-ก.ย. 2563
ก.ย. 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 126,300 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ
5,250
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาของโรงเรียน
1.2 สร้างแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
- กลุ่มงานเลขานุการฯ ประชุมคณะศึกษานิเทศก์
สร้างแบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การ
รายงานข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัด
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 30 บาท x
1,050
2 มื้อ)
2,100
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x140 บาท x 1 มื้อ)
2,100
- จัดทาคู่มือการติดตาม 60 เล่ม ๆ ละ 35 บาท
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
77,400
รายงานผล
2.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ
ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 4 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คน x 30 บาท
7,200
x 8 มื้อ)
36,000
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
(9 คน x 1,000 บาท x 4 ครั้ง)
2.2 ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
2,100
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ( 60 คน x 35 บาท
x 1 มื้อ )
2.3 คณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ออกติดตาม
30,000
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
- ค่าตอบแทน (60 คน x 500 บาท)
2.4 ประชุมรับฟังการรายงานผลติดตาม
2,100
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อนุกรรมการฯ
ระดับเขต และประธานคณะกรรมการติดตาม
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน x 35 บาท
x 1 มื้อ)
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
20,000
การศึกษา
- ดาเนินการวิจัย จานวน 1 เรื่อง ใช้งบประมาณ
20,000 บาท
20,000
กิจกรรมที่ 4 การช่วยเหลือหรือสนับสนุนการ
ทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
5.2 สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศด้านการจัด
การศึกษาให้กับคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
5.3 ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
10,000
ต่อหน่วยงาน
จัดทาเอกสารรายงาน (200 เล่ม x 50 บาท)
- 10,000
รวมเป็นเงิน
126,300
66,000 48,200 12,100
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
สถานศึกษาในสังกัดของส านักงานเขตพื้นที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ กจานวนมาก มีบุคลากร
ไม่เพียงพอในการดาเนินงานซึ่งมีภาระงานมาก ส่งผลต่อการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) ส่งเสริมให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วยเหลือดูแลสถานศึกษาขนาดเล็กที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ
2) ส่งเสริมการทางานของสถานศึกษาขนาดเล็ก 2-3 แห่ง ให้มีการทางานร่วมกันในงาน
ส่วนที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. ระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดและสานักงานเขตพื้นที่มีความถูกต้อง
สอดคล้องกับปัจจัย กระบวนการ และผลผลิตตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
และ สพฐ.
2. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศระบบบริหาร
และการจัดการศึกษาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการประเมินสภาพจริง
3. โรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. สานักงานเขตพื้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ระดับดีเยี่ยม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่มีการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษา
9.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเครือข่ายการนิเทศ และทุกโรงเรียน
ในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9.3 สานักงานเขตพื้นที่มีข้อมูลสารสนเทศจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา และข้อมูลจากผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9.4 สานักงานเขตพื้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับ ดีเยี่ยม
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (๑ ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวศุภากร ทองน้อย 2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาล 4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการแผลเหตุผล
ตามนโยบายของ พลเอก ประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่ง
เป็นนโยบายที่สอดรับกับคากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียน ให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
เกิดความเท่าเทียม และครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ
โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหาร
จั ด การให้ มี คุ ณ ภาพ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กระบวนการบริ ห าร
การจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันให้กับ
ชุมชนว่าโรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะ
ที่จาเป็นต่อการธารงตน ดารงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่ง
การเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการ
พัฒ นาคุ ณภาพ ของโรงเรี ย นในการส่ ง บุต รหลานเข้า มาเรีย น น าไปสู่ ก ารลดค่ าใช้จ่ า ยของผู้ ปกครอง
โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชน
ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ดาเนินการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรี ยนคุณภาพประจ าตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่ง
ดาเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ รั บ มอบหมายนโยบาย
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยเร่งดาเนินการ
โครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความตระหนัก และกาหนดรูปแบบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
2.2 เพื่อให้ผู้อานวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในโครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล
2.3 เพื่อนิเทศ ติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
2.4 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลต้นแบบและประชุมสัมมนาสรุปผลการดาเนินงาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล มี แ นวทางและรู ป แบบในการพั ฒ นาโรงเรี ย น
จานวน 50 โรงเรียน
3.1.2 ผู้อานวยการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมประชุม/สัมมนา จานวน 70 คน จานวน 2 ครั้ง
3.1.3 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลได้รับการนิเทศ ติดตาม 50 โรงเรียน อย่างน้อย 1 ครั้ง
3.1.4 มีโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลต้นแบบ จานวน 50 โรงเรียน
.
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล มีรูปแบบและแนวทางในการดาเนิน
การพัฒนาโรงเรียนอย่างเหมาะสม
3.2.2 ร้อยละ 100 ของผู้อานวยการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ได้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา และมีความรู้ ความเข้าใจในการดาเนินงาน
3.2.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลได้รับการนิเทศ ติดตาม อย่างน้อย
1 ครั้ง/ภาคเรียน
3.2.4 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลเป็นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ต้นแบบได้
4. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
(1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)ต้นแบบและถอดบทเรียนโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล
3 นิเทศ ติดตามการดาเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
(1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
4 สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
พ.ค. 2563

หมายเหตุ

ก.ค. 2563
ก.ย. 2563
ต.ค. 2563

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมลีลาวดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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6. งบประมาณ เป็นเงิน 76,600 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
28,800

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
จานวน 60 คน
- ค่าอาหารว่าง จานวน 1 วัน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
70 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 120
บาท
- ค่าวิทยากร
2,400
- ค่าวัสดุ
2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาถอดบทเรียน
37,800
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1
โรงเรียนคุณภาพ) จานวน 120 คน
- ค่าอาหารว่าง จานวน 1 วันๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ
70 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ ละ 120
บาท
- ค่าวัสดุ
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพ
8,000
8,000
ประจาตาบล (๑ ตาบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงาน
2,000
- ถ่ายเอกสาร และเข้ารูปเล่ม
รวมงบประมาณ
76,600
10,400
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

4,200

-

7,200

-

-

15,000

8,400
14,400

-

-

15,000
-

2,000
36,200

30,000

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล มีแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาโรงเรียนจานวน
50 โรงเรียน
2. ผู้อานวยการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมประชุม/สัมมนา จานวน 70 คน จานวน 2 ครั้ง
3. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลได้รับการนิเทศ ติดตาม จานวน 50 โรงเรียน
4. มีโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลต้นแบบ จานวน 50 โรงเรียน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี เขต 1

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

301

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล มีแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาโรงเรียน
2. ร้อยละ 100 ผู้อานวยการสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ผู้บริหาร
การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมประชุม/ สัมมนา จานวน 50 คน จานวน 2 ครั้ง
3. ร้อยละ 100 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลได้รับการนิเทศ ติดตาม
4. ร้อยละ 100 มีโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลต้นแบบ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวน 50 โรงเรียน กาหนดรูปแบบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
9.2 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวน 50 โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวศุภากร ทองน้อย 2. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
3. นางกัลยา แตงขา
4. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
สอดคล้องกับ
( ) ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน
( ) นโยบาย ศธ. ระดับประถมศึกษา
( ) นโยบาย สพฐ. ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธเริ่ ม ด าเนิ น การ เมื่ อ ปี 2545 โดยมี โ รงเรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการ จ านวน
กว่า 20,000 โรงเรียน ซึ่งจากแนวทางการดาเนินการที่รับทราบกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหาร ครูและพระ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางดาเนินการ
เดิม ยกร่างเป็ นแนวทางดาเนิ นการที่เป็ นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้ องกับตัวชี้วัดแนวทางการดาเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่างได้นาร่างฯ ไปสอบสาร
ความเห็ น ของผู้ เกี่ย วข้อง รวมทั้งผ่ านความเห็ นของคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน เมื่อ วันที่ 18
สิ ง หาคม 2553 จึ ง ประกาศให้ โ รงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธทราบ และเป็ น แนวทางในการประเมิ น ตนเอง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา
ทุก ๆ ปีงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งการประเมินตนเองตามแนวทางดาเนินการ 29
ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเป็นตัวชี้วั ด KRS ที่ 6.8.4 ระดับความสาเร็จการดาเนินงานโรงเรียน
วิ ถี พุ ท ธ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ตระหนั ก และเห็ น ถึ ง ความส าคั ญ
ที่สถานศึกษาในสังกัดต้องเตรียมรองรับการประเมินเพื่อให้เป็นรูปธรรมชัดเจนตามตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้านสู่การ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นแนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2.2 เพื่อให้โรงเรียนวิถีพุทธดาเนินการให้เป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา โรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน ตามลาดับ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนวิถีพุทธ 175 โรงเรียน เข้าใจแนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ
3.1.2 โรงเรียนวิถีพุทธ 175 โรงเรียน สามารถดาเนินการให้เป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดสู่การเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ
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3.1.3 โรงเรียนวิถีพุทธ อย่างน้อยเครือ ข่ า ยละ 1 โรงเรี ย น สามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
เป็ น โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนาได้ และโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนาอยู่แล้วสามารถเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานอย่างน้อย 1 โรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนเข้าใจแนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธ
3.1.2 โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนมีโครงการกิจกรรมรองรับ เพื่อรับการประเมิน ตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.1.3 โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธทุ ก โรงเรี ย นสามารถรั บ การประเมิ น เป็ น โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธชั้ น น า
และโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนาสามารถเข้ารับการประเมินเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานได้
4. กิจกรรมหลัก/ ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามแนวทางด าเนิ น การ 29 ม.ค.-ก.ย. 2563
ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2 นิเทศติดตามพัฒนาคุณภาพตามแนวทางดาเนินการ 29 ประการ
ม.ค.-ก.ย. 2563
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
3 สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล
ก.ย. 2563

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2563
สถานที่ดาเนินการ ห้องประชุมลีลาวดี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
6. งบประมาณ เป็นเงิน 84,100 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ :
ที่
1

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพตามแนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ จานวน 175 แห่ง
รวม 190 คน
- ค่าอาหารว่าง จานวน 1 วัน ๆ ละ 2 มื้อ
เป็นเงิน 70 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อ ๆ
ละ 120 บาท
- ค่าวัสดุ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
56,100
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กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
2 กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามนิเทศติดตาม
27,000
27,000
พัฒนาคุณภาพตามแนวทางดาเนินการ 29
ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
จานวน 90 แห่ง
3 กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดาเนินงานและ
1,000
1,000
รายงานผล
รวมเป็นเงิน
84,100
- 64,100 20,000
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

ที่

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนวิถีพุทธ 175 โรงเรียน เข้าใจแนวทางดาเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ
2. โรงเรียนวิถีพุทธ 175 โรงเรียน สามารถดาเนินการให้เป็นรูปธรรม ตามตัวชี้วัดสู่การ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
3. โรงเรียนวิถีพุทธ ได้รับการนิเทศ ติดตาม จานวน 90 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 โรงเรียนวิถีพุทธ มีแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาโรงเรียน
2. ร้อยละ 100 จานวน 50 คน จานวน 2 ครั้ง
3. ร้อยละ 100 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลได้รับการนิเทศ ติดตาม
4. ร้อยละ 100 มีโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลต้นแบบ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน
175 โรงเรียน เข้าใจแนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
8.2 โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175
โรงเรียน สามารถดาเนินการให้เป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
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ส่วนที่ 4
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติ
ในการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้สามารถตอบสนอง
นโยบายและเป้าหมายในการจัดการศึกษานั้น สิ่งสาคัญคือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษา ซึ่งในทุกกระบวนการในการบริหารนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ใช้ห ลั กการบริห ารแบบมีส่ ว นร่ว ม นอกจากการมีส่ ว นร่ว มของ
องค์คณะบุคคลแล้ว ยังเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึก ษา
ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสาคัญในกระบวนการบริหารเพื่อนานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ
เกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่พบว่า ด้านการมี
ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นา ยั งมีแนวคิดในการดาเนินงานแตกต่างกันและขาดการสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานในองค์การ และต้องการให้มีการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน โดย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทางานแบบเอื้ออาทรและบุคลากรทุกฝ่ายร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหาทุกขั้นตอน
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด

กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่
การปฏิบตั ิ
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ก าหนดแนวทางการจั ด สรร
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
พิจารณาและบูรณาการการดาเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย โดยให้ผลการดาเนินงาน
สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสาเร็จตามนโยบายเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา และบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานทุกระดับ ในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติ การประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานและงบประมาณ
4. ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ ดาเนินการจั ดทาแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดลาดับความสาคัญตามความจาเป็นของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข
5. มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด ของโครงการ/ กิ จ กรรม ที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการบูรณาการโครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณและการใช้ทรัพยากรร่ว มกัน การกาหนดกลุ่มเป้าหมายต้องมีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน โดย
คานึงถึงการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
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7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการดาเนินการ
แปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนด
โครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ ที่จะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน
8. ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสาคัญในการดาเนินงานตามนโยบาย เพื่อเป็นกรอบในการบริหาร
การดาเนินงานและการใช้งบประมาณของหน่วยงาน
9. กาหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในแต่ละนโยบาย การประเมินผลสาเร็จและ
ผลกระทบของการดาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
10. กาหนดให้มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีระบบการกากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กาหนด

เงื่อนไขความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
2. การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา
3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้บุคลากร
ทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
4. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. กลุ่ ม งานทุ กกลุ่ ม ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด
6. ดาเนินการในรูปแบบคณะกรรมการโดยเปิดโอกาสให้ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทุกเครื อข่าย และผู้มีส่ วนเกี่ย วข้องได้มีส่ วนร่วมในการดาเนินการพิจารณาจัดทาแผนงาน/ โครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ปฏิทินการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลา
ตุลาคม 2562

แนวปฏิบัติ
- แจ้งนโยบาย ทิศทางการดาเนินงานของ สพฐ. ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ให้ทุกกลุ่มและสถานศึกษาในสังกัด
- แจ้งแนวทางดาเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ทุกกลุ่ม
ตุลาคม 2562 –
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กันยายน 2563
ตามที่ กพร. กาหนดและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่
สานักงบประมาณกาหนด
15 มกราคม 2563 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 3 เดือน
ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)
มีนาคม 2563
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อกาหนดกรอบ ทิศทางการดาเนินงานตาม
นโยบายของ สพฐ. และ สพป.ราชบุรี เขต 1
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 เมษายน 2563 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
15 กรกฎาคม 2563 รายงานผลการดาเนินงานรอบ 9 เดือน
ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)
15 ตุลาคม 2563
รายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน
ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานนโยบาย
และแผน
กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล
กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล
กลุ่มงานนโยบาย
และแผน
กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล
กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล
กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล

ทั้งนี้ การบริหารงบประมาณได้คานึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชุรี เขต 1 โดยการ
ด าเนิ น งานต่ า ง ๆ ต้ อ งมี ค วามตระหนั ก และเป็ น ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
มีธ รรมาภิ บ าล และถูกต้องตามวัตถุป ระสงค์ข องงบประมาณ และระเบีย บวิธีการบริห ารงบประมาณ
การเงิน การคลัง
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 360/ 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
…………………..….……….…………
ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน มีภารกิจที่จะต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจน
ความต้องการจาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะทางาน ประกอบด้วย
1. คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ โครงการ/ กิจกรรม รวมทั้งกรอบวงเงิน
งบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนิน งานให้บรรลุเป้าหมาย สอดรับตามตัวชี้วัด เชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายรั ฐ บาลด้ า นการศึ ก ษา นโยบายและจุ ด เน้ น ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร นโยบา ยของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตลอดจนความต้ อ งการจ าเป็ น ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย
1.1 นายยรรยงค์ เจริญศรี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.3 ประธานเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 1 - 9
1.4 ผู้อานวยการกลุ่ม/ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
1.5 ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
1.6 ศึกษานิเทศก์ทุกคน
1.7 นางจิตตินันท์ ถาวรพานิช นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
1.8 นางรุ่งอรุณ สว่างดี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
1.9 นางจันทนา โฉมศรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
1.10 นางดวงตา เข็มทอง
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
1.11 น.ส.ชยาภร สารีรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
/1.12 นางปาริชาต...
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1.12 นางปาริชาต อิ่มดวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะทางานและเลขานุการ
ชานาญการพิเศษ
1.13 นางกาเนิด จันทราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
คณะทางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะทางานจัดทารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหน้าที่ดาเนินการประสานงาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจทานรายละเอียด
จัดพิมพ์ และจัดทารูปเล่มเป็นฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย
2.1 นางปาริชาต อิ่มดวง
2.2 น.ส.อารีย์ อินทรวงศ์
2.3 นางอรสา พึ่งวัน
2.4 นางกาเนิด จันทราศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ

ประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายยรรยงค์ เจริญศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. นายยรรยงค์ เจริญศรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. นางรังษิยา อมาตยคง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
4. นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

คณะทางาน
1. นางปาริชาต อิ่มดวง
2. นางกาเนิด จันทราศรี

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ผู้ให้ข้อมูล
บุลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่เกี่ยวข้องทุกคน

ออกแบบปก
นางกาเนิด จันทราศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
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กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
www.ratchaburi1.org
โทรศัพท์ ๐-๓๒๓๒-๖๐๑๓
โทรสาร ๐-๓๒๓-๒๖๐๑๓

