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        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ราชบุรี  เขต 1 ก 

ค าน า 
 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี   เขต 1  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1              
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ.2560 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นโยบายของรัฐบาล นโยบายและจุดเน้น
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ตลอดจนทิศทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือน านโยบายและจุดเน้นในระดับต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ โดยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ผ่านมา  เพ่ือน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาวิธีการขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องเหมาะสม  

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1          
ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการโดยการบูรณาการแผนงาน/  ผลผลิต/ โครงการ/ กิจกรรมของ           
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ครอบคลุมนโยบายในระดับต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกระดับให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุค       
การเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของประเทศที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดี มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง และมีทักษะที่จ า เป็น            
ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ”  

 
    
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 

              มกราคม  2564 
         

       
 
  
 
 
 

 
 



        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ราชบุรี  เขต 1 ข 

สารบัญ 
    หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ   ข 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญโครงการ 
บทสรุปผู้บริหาร 

ฉ 
ซ 

ส่วนท่ี 1 บทน า  1 
 ข้อมูลสภาพทั่วไปของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 1 
 สภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  5 
 โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  11 
 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 15 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 44 
ส่วนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 53 
 ศาสตร์พระราชา 53 
 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 57 
 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 59 
 สรุปสาระส าคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 

ภาพรวมแผนการปฏิรูประเทศ 
62 
65 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 69 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสานักงานคณะกรรมการ  
        การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

73 
76 
77 
77 
78 
78 
 

 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
        และที่เพ่ิมเติม 

79 

 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) 

85 
87 

 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ  
        พ.ศ. 2564 - 2565 

88 

 ทิศทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

93 

 แผนภูมิ ทิศทางแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่   
       การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

102 



        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ราชบุรี  เขต 1 ค 

สารบัญ (ต่อ) 
 
  หน้า 
   
 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนและนโยบายส าคัญ กับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

       พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
   103 

ส่วนท่ี 3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 104 
 หน้างบโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564  105 
 ด้านความปลอดภัย 108 
 ด้านโอกาส 

ด้านคุณภาพ 
ด้านประสิทธิภาพ 

121 
154 
283 

ส่วนท่ี 4 การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 359 
 กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ 359 
 ปฏิทินการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ 361 
ภาคผนวก 
              การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                     ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

362 
363 

 
 ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน 365 
 คณะผู้จัดท า                                                                                                                                                              367 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ราชบุรี  เขต 1 ง 

สารบัญตาราง 
                                                                                                                       

หน้า   

ตารางที่ 1 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทต าแหน่ง              15                
             ในโรงเรียน 
ตารางที่ 2 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา จ าแนกตามประเภท                           15 
             และวุฒิการศึกษา 
ตารางที่ 3 จ านวนข้าราชการครูแยกตามวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา                                         15 
ตารางที่ 4 จ านวนนักเรียน  จ าแนกตามระดับและเพศ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา  2563                   16 
ตารางที่ 5 จ านวนนักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                            17 
             จ าแนกรายอ าเภอ และระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 

 
 

11 
12 

ตารางที่ 6  จ านวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายอ าเภอ สังกัด สพฐ.                18 13 
ตารางที่ 7  จ านวนนักเรียนต่อครู จ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2563                                       18 13 
ตารางที่ 8  จ านวนนักเรียนต่อห้อง จ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2563                                     18 13 
ตารางที่ 9  จ านวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563                  19 
ตารางที่ 10 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ประจ าปี 2563                                19 
ตารางที่ 11 จ านวนสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                         20 
              จ าแนกตามขนาด 7 ขนาด 

ตารางที่ 12 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                      21 
              จ าแนกตามเครือข่าย 

14 
14 
15 
 

16 

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                       23  
               ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน                       24 
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัดและระดับเขตพ้ืนที่ 

18 
 

19 

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               25 
               ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562  
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)         26           
             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

               การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2562 ย้อนหลัง    
               5 ปีการศึกษา 
ตารางที่ 17 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน           27 
             (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6  
             ปีการศึกษา 2562 
 

 

    
20 



        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ราชบุรี  เขต 1 จ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 

ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)         28 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 ของส านักงาน 
              เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2562  
              ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
ตารางที่ 19 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน           29 
              (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 
              ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 20 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)         30 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 ของส านักงาน 
              เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2562  
              ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

 

ตารางที่ 21 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน            31 
              (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6  
              ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)         32 
              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6 ของส านักงาน 
              เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2562  
              ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
ตารางที่ 23 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน            33 
              (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกที่ 6    
              ปีการศึกษา 2562 
ตารางที่ 24 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6         34  
              ปีการศึกษา 2562 เรียงตามล าดับคะแนนเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากไปหา  
              คะแนนน้อย ระดับเครือข่าย 
ตารางที่ 25 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        35 
              ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนที่  
ตารางที่ 26 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            36  
               ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนที่  
ตารางที่ 27 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                37 
               ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ 
               การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ตารางที่ 28 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                38 
               ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 
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                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 - 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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              ปีการศึกษา 2562  
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              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่กับระดับประเทศ 
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              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด  
              ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
      ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบ านเมืองที่ ดี (ฉบับที่ 2)          
พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 ระบุใหหนวยงานของรัฐ จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส วนราชการ           
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ     
เพ่ือใหการด าเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเป าหมาย และการบริหารงบประมาณเป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็น     
ไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 2) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของ
สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
หลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 5) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้ งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม    
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา        
ของสถาน ศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ งบุคคล องค์กรชุ มชน องค์กรวิ ชาชี พ         
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา          
9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ฯลฯ 
ดังนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีส่อดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ และสอคล้องกับบริบทของเขตพ้ืนที่ ตลอดจน
นโยบายทุกระดับ เน้นการมีส่วนร่วม โดยมีสาระส าคัญ และกระบวนการในการด าเนินงาน ดังนี้       
             1. มีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เก่ียวกับ สภาพทั่วไป สภาพการจัดการศึกษา ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตลอดจนความต้องการจ าเป็นของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปตามความต้องการ
จ าเป็นของหน่วยงาน และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล             
ในการวางแผนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
             2. มีการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ข้อมูลเพ่ือน ามาเป็นกรอบในการด าเนินงานให้สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ อาทิ ศาสตร์พระราชา 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561 – 2580) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายจุดเน้นของหน่วยเหนือ มีการ วิเคราะห์      
จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้
สามารถวางแผนด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง  
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        3. มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 
เพ่ือเป็นกรอบการท างานให้องค์กรเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ในอนาคต และมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยถ่ายทอดจากแผนพัฒนา
การศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563–2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) และสภาพปัญหา และความ
ต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งนโยบาย จุดเน้นของหน่วยงานระดับสูง มีการก าหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  และค่าเป้าหมาย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทาง   
การบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ ตลอดจนมีการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี  เป็นเครื่องมือส าหรับ
ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงานเพ่ือจะได้ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ
ในปีต่อไป 
             4.  มีการสื่อสารทิศทางการด าเนินงานขององค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น   
การพัฒนา และเป้าหมายการให้บริการของส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1       
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกระดับรับรู้ และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง  เพ่ือให้การน าแผนไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงานสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

   จากการด าเนินงานตามกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมดังกล่าว ท าให้เกิดผลดังนี้ 
        1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1  มีแผนปฏิบัติการประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 ที่ครอบคลุมภารกิจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบาย
ของเขตพ้ืนที่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพ      
และมาตรฐาน บริหารงานด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี            
และมีคุณภาพ”   
             2. แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
เป็นแผนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรและสถานศึกษา ในสังกัด เสนอโครงการ     
ตามความต้องการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสนองนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความปลอดภัย 2. ด้านโอกาส 3. ด้านคุณภาพ และ 4. ด้านประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
       3. มีหลั กเกณฑ์ การ ติดตามและประเมินผล ตัวชี้ วัดที่ชัด เจน  โปร่ง ใส  กา รรา ยงา นผล            
การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการอย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย        
ที่เก่ียวข้อง และสามารถตรวจสอบได้ 

   ปัญหา อุปสรรคทีมั่กพบในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เกิดขึ้นเนื่องจากมีการปรับ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม หลายครั้งตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีการแจ้งกรอบการด าเนินงานและกรอบวงเงิน
งบประมาณที่จะจัดสรรในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สามารถก าหนดแผนงาน  โครงการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ส่วนท่ี 1 บทน า 

ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ลักษณะทางกายภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต้ังอยู่ทางภาคกลางด้านทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย ต้ังอยู่ละติจูดที่ 13 องศา 09 ลิปดาเหนือ ถึง 13 องศา 57 ลิปดาเหนือ และลองติจูด 99 องศา 
10 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 03 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4 ,030.03 ตารางกิโลเมตร       
มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและอ าเภอ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย และ 

อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอเขาย้อย อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อ าเภอบางคนที และอ าเภออัมพวา  

จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบางคายู อ าเภอเมตตา จังหวัดทะวาย  ประเทศสหภาพเมียนมาร์ 

(พม่า) 
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สภาพภูมิประเทศ 

   สภาพภูมิประเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แบ่งตามระดับ
ความสูงของพ้ืนที่ โดยพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 เป็นพ้ืนที่ราบและราบลุ่ม ระดับความสูงต่ ากว่า 100 เมตร 
เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง พบมากทางด้านตะวันออกบริเวณสองฝั่งแม่น้ าแม่กลองในเขตอ าเภอเมือง
ราชบุรี อ าเภอปากท่อ และอ าเภอวัดเพลง ส่วนพ้ืนที่ทางตอนกลางลาดมาทางตะวันตกเป็นที่ลาดเชิงเนิน
และที่ลาดเชิงเขา ระดับความสูงของพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 100 -750 เมตร เหนือระดับน้ าทะเลปานกลาง          
มีแม่น้ าภาชีและล าห้วยสาขาเป็นสายน้ าหลักพบในเขตอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา อ าเภอจอมบึง และ
ด้านตะวันตกของอ าเภอปากท่อ และอ าเภอเมืองราชบุรี ส าหรับพ้ืนที่ภูเขาสูง ระดับความสูงต้ังแต่       
750 เมตรขึ้นไป พบกระจายเป็นกลุ่มทางด้านตะวันตก เฉียงใต้บริเวณชายแดนมีเทือกเขาตะนาวศรีที่สู งชัน
ด้านตะวันตกติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และเขตแดนด้านใต้ติดกับจังหวัดเพชรบุรี มีสภาพ    
เป็นเทือกเขาสูงอุดมด้วยป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ พบในเขตอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา 
และอ าเภอปากท่อด้านตะวันตก  ซ่ึงเม่ือพิจารณาในมุมมองของยุทธศาสตร์พบว่าความส าคัญของ           
ภูมิประเทศสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในทางยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านการมีแม่น้ าหลักของจังหวัด    
ท าให้เป็นพ้ืนที่ราบ และราบลุ่ม ซ่ึงเหมาะต่อการส่งเสริมการเกษตร และในตะวันตกเฉียงใต้ที่ เป็นพ้ืนที่         
ป่าเขา ซ่ึงจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดการพ้ืนที่ป่า ต้นน้ า              
เพ่ือเป็นหลักประกันการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

สภาพภูมิอากาศ 
   จังหวัดราชบุรี  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย แต่เนื่องจากมี 
เทือกเขาตะนาวศรีก้ันอยู่ท าให้พ้ืนที่ที่ติดกับเทือกเขามีฝนตกน้อย โดยฝนตกมากที่สุดในเดือนกันยายน และ
มักทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ท าให้สภาพอากาศของราชบุรีมี 3 ฤดู คือ  

  ฤดูฝน มี 2 ช่วง ช่วงแรก เริ่มเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม ช่วงที่สอง เดือนกันยายนถึง
กลางเดือนพฤศจิกายน ช่วงนี้  ได้รับ อิทธิพลจากร่องมรสุมที่ เลื่อนลงมาจากทางภาคเหนือมาปะทะ       
แนวเทือกเขาตะนาวศรี ท าให้มีฝนตกชุกและตกหนักแถบอ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา อ าเภอจอมบึง และ
อ าเภอโพธาราม ท าให้เกิดอุทกภัยน้ า ป่าไหลหลากจากเทือกเขาเป็นประจ าทุกปี  จากข้อมูลปริมาณน้ าฝน
ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรีพบว่า ปริมาณฝนมากที่สุดต่อเดือน วัดได้ 41.5 มิลลิเมตร เม่ือเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2548 ปริมาณฝนมากที่สุดต่อปี วัดได้ 1,513.1 มิลลิเมตร เม่ือปี พ.ศ. 2539 และปริมาณฝน
น้อยที่สุดต่อปี วัดได้ 902.7 มิลลิเมตร เม่ือปี พ.ศ. 2536  

  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานี
อุตุนิยมวิทยาจังหวัดราชบุรีอุณหภูมิต่ าที่สุดวัดได้ 9.8 องศาเซลเซียส เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2542   

  ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน จากข้อมูลอุณหภูมิของสถานีอุตุนิยมวิทยา  
จังหวัดราชบุรี อุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41.5 องศาเซลเซียส เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2559   

ข้อมูลการปกครอง/ ประชากรและชาติพันธุ์ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเขตการปกครองแบ่งออกเป็น            
6 อ าเภอ 56 ต าบล 533 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 
13 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 47 แห่ง (ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี) 
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   จ านวนประชากรของแต่ละอ าเภอในเขตพ้ืนที่ 6 อ าเภอ มีทั้งสิ้น 426 ,043 คน ส่วนใหญ่       
เป็นเพศหญิง จ านวน 214 ,701 คน คิดเป็นร้อยละ 50.39 เพศชาย จ านวน 211 ,342 คน คิดเป็น         
ร้อยละ 49.61 แยกเป็น 
   1. อ าเภอเมืองราชบุรี ประชากรเพศชาย 100 ,285 คน เพศหญิง 103,464 คน จ านวนครัวเรือน 
77,118 ครัวเรือน 
   2. อ าเภอปากท่อ ประชากรเพศชาย 33 ,240 คน เพศหญิง 34 ,571 คน จ านวนครัวเรือน 
23,325 ครัวเรือน 
   3. อ าเภอจอมบึง ประชากรเพศชาย 31,543 คน เพศหญิง 32,506 คน จ านวนครัวเรือน 22,879
ครัวเรือน 
   4. อ าเภอวัดเพลง ประชากรเพศชาย 5,841 คน เพศหญิง 6 ,350 คน จ านวนครัวเรือน 4 ,064 
ครัวเรือน 
   5. อ าเภอสวนผึ้ง ประชากรเพศชาย 27,532 คน เพศหญิง 25,472 คน จ านวนครัวเรือน 17,616 
ครัวเรือน 
   6. อ าเภอบ้านคา ประชากรเพศชาย 12,901 คน เพศหญิง 12,338 คน จ านวนครัวเรือน 9 ,364 
ครัวเรือน 
   ที่มา: ที่ท าการปกครองจังหวัดราชบุรี ณ ธันวาคม พ.ศ.2561  

   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดในพระพุทธศาสนา 368 แห่ง โบสถ์ในคริสต์
ศาสนา 9 แห่ง และมัสยิด 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 378 แห่ง 

   ประชากรมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันเป็นลักษณะเด่นที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล  เพราะสภาพภูมิประเทศที่เสริมให้เมืองราชบุรีเป็น
ศูนย์รวมทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่ผู้คนจากดินแดนโพ้นทะเลและชาวพ้ืนเมืองหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณ
ชายแดนระหว่างไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อพยพเข้ามาต้ังรกราก ท าให้มีชนหลายเชื้อชาติ
รวม 8 ชาติพันธ์ ดังนี้ 
   1. ชาวไทยพ้ืนถิ่นราชบุรี อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอวัดเพลง ได้แก่ ต าบลวัดเพลง และต าบล     
จอมประทัด 
   2. ชาวไทยเชื้อสายจีนราชบุรี อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตเมืองหรือตลาด คือย่านที่การคมนาคมสะดวก
ในอดีต ได้ยึดท าเลที่อยู่ริมแม่น้ าอยู่คละปะปนกับชาวท้องถิ่นอ่ืน ๆ ชุมชนของชาวจีนที่อาจเทียบได้ว่าเป็น 
“ไชน่าทาวน์แห่งราชบุรี” 
   3. ชาวไทยเชื้อสายเขมรราชบุรี อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองราชบุรี ได้แก่ ต าบลหน้าเมือง     
ห้วยไผ่ คุ้งกระถิน คุ้งน้ าวน และต าบลพงสวาย อ าเภอปากท่อ ได้แก่ ต าบลปากท่อ ยางงาม ดอนทราย        
บ่อกระดาน และต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอวัดเพลง ได้แก่ ต าบลวัดเพลง และต าบลเกาะศาลพระ 
   4. ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงราชบุรี อาศัยอยู่ในอ าเภอสวนผึ้ง ได้แก่ ต าบลสวนผึ้ง และต าบล
ตะนาวศรี อ าเภอบ้านคา ได้แก่ ต าบลบ้านคา และต าบลบ้านบึง อ าเภอปากท่อ ได้แก่ ต าบลยางหัก 
   5. ชาวไทยเชื้อสายมอญราชบุรี อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโป่ง และอ าเภอโพธาราม  
   6. ชาวไทยเชื้อสายลาวโส้ง (โซ่ง) ราชบุรี  ส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายมาจังหวัดเพชรบุรี และบางส่วน    
มาจากจังหวัดนครปฐม อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอปากท่อ ต าบลห้วยยางโทน อ าเภอจอมบึง ต าบลจอมบึง      
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  7. ชาวไทยเชื้อสายไทยยวนราชบุรี  กระจายอยู่ในอ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอปากท่อ อ าเภอ   
จอมบึง และอ าเภอสวนผึ้ง 
   8. ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียงราชบุรี  อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองราชบุรี และอ าเภอจอมบึง  

สภาพปัจจุบัน   
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต้ังอยู่หมู่ที่  10 ต าบลดอนตะโก        

อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  มีพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 6 อ าเภอ รวม 174 โรงเรียน 1 สาขา ได้แก่ อ าเภอ
เมืองราชบุรี จ านวน 49 โรงเรียน อ าเภอปากท่อ จ านวน 46 โรงเรียน 1 สาขา อ าเภอจอมบึง จ านวน 37 
โรงเรียน อ าเภอวัดเพลง จ านวน 5 โรงเรียน อ าเภอสวนผึ้ง จ านวน 20 โรงเรียน และอ าเภอบ้านคา  จ านวน 
16 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563)  

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์ประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

  
                          ตราประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

  

 

 
                                 ดอกไม้ประจ าจังหวัดราชบุรี คือ ดอกกัลปพฤกษ์  

 

 

 

                          ต้นไม้ประจ าจังหวัดราชบุรี คือ ต้นโมกมัน 
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สภาพการจัดการศึกษา 
          อ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักง าน
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
          2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
          3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
          5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
          6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
          8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา          
        11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

        การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

        การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึงระดั บของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย     
เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
สภาการศึกษา มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ื อการบริหารและ    
การจั ดการ ศึกษา ขั้นพ้ืน ฐาน  แบ่ง เป็นเขตพ้ืนที่กา รศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่ มัธยมศึกษา             
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยให้จัด
ระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
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 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวงและให้
ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน (เฉพาะที่เป็นโรงเรียน       
มีฐานะเป็นนิติบุคคล) 

 การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ           
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด ซ่ึงในปัจจุบันได้โอนให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561) ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

   (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (ข) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ 
   (ค) ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
   (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
   (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
   (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา  
   (ช) ด าเนินการเลือกต้ังและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
   (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
   (ณ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่ของ    

ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
   (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. กลุ่มนโยบายและแผน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
   (ข) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ 
   (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม

นโยบายและแผน 
   (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเก่ียวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทาง ไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีอ านาจหน้า ที่
ดังต่อไปนี้ 

   (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
   (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
   (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
   (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ        

การสื่อสาร 
   (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ไ ด้รับ

มอบหมาย 

4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ด าเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
   (ข) ด าเนินงานเก่ียวกับงานบริหารบัญชี 
   (ค) ด าเนินงานเก่ียวกับงานบริหารพัสดุ 
   (ง) ด าเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
   (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน

บริหารสินทรัพย์ 
   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

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

จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน 

การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (จ) จัดท าข้อมูลเก่ียวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
   (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
   (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร

ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ  
   (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
   (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
      (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 
     (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
    (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐ านวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 
    (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    (จ) ด าเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไป 
    (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
    (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
    (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
    (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

   (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

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

การศึกษาตามอัธยาศัย 
   (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ของบุคลากร ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
   (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ

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

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอ่ืน 
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   (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
   (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
   (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (ฎ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   (ฐ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 9. หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ด าเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
    (ข) ด าเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
    (ค) ด าเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
     (ง) ด าเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 

   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

        10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
         (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
         (ข) ด าเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
         (ค) ด าเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
        (ง) ด าเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
        (จ) ด าเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
        (ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. 
        (ช) ด าเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
      (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
        (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และ   
งานคดีของรัฐ 
        (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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          องค์คณะบุคคลท่ีมส่ีวนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

          การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 บริหารงาน       
โดยมีองค์คณะบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ทีเ่ป็นส่วนส าคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
เป้าหมาย  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ก.ต.ป.น.)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                   

   1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  

ประธานกรรมการ 
 

2. นายสิรภพ  เพ็ชรเกตุ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ 
3. บาทหลวงจ าเนียร  จิตเสรีวงศ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
4. นางปราณี  ทัยคุปต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย 
5. นางรัชนีวรรณ  จงเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. นายเกรียงวุธ  นีละคุปต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล 
7. นายวิเชียร  ทองน้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา 
8. นางทิพยรัตน์  ไชยลังกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
9. ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและ 
        ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กรรมการและเลขานุการ 
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โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

นายยรรยงค์   เจริญศรี 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 

นางรังษิยา  อมาตยคง นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์ นายวุฒิพงษ์  ปฏิเวชวัฒนางกูร 
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นางสาวพัชรา  ฤทธิ์เรืองรุ่ง 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

 
 
 
 
 
 
  
 

                    
         นางใจทิพย์  สังขวุฒิ 
    ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงิน 
              และสินทรัพย์ 

                           
 นางสุนันท์  อยู่พงษ์พิทักษ์              นางสาววันทนา  จันทมณี 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

   

        
       
  
 
 
 
        
       นางปนิดา  สะอาดยวง                            
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

                                                                                    
        

 

                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ผู้อ านวยการ 

        กลุ่มนโยบายและแผน 
 

นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

นางสาวอารีย์  อินทร์วงศ์ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ 
ผู้อ านวยการ 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

 

 
นางจันทนา  โฉมศรี 

ผู้อ านวยการ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

ท าเนียบผู้อ านวยการกลุ่ม 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม    
และประเมินผล  
การจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครู       
และบุคลากร         
ทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและ         
การสื่อสาร 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
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แผนภาพแสดงจ านวนบุคลากร 

ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนกตามกลุ่ม 
 
 

 
   ผู้อ านวยการ    หน่วยตรวจสอบภายใน 
              (1 คน)                            ข้าราชการ 4 คน  

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
ข้าราชการ 1 คน,  ครูช่วยราชการ 1 คน, ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  

  
      กลุ่มอ านวยการ 
            ข้าราชการ 7 คน, ลูกจ้างประจ า  8 คน, ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน 
      
      กลุ่มนโยบายและแผน 
      ข้าราชการ  6 คน (รวมต าแหน่งว่าง 2 คน) 
      
      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
 รองผู้อ านวยการ     ข้าราชการ  2 คน 
                (3 คน)  
      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
      ข้าราชการ 10 คน,  ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน 
 
      กลุ่มบริหารงานบุคคล 
      ข้าราชการ 9 คน 
      
      กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ข้าราชการ  2 คน 
 
      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      ข้าราชการ 11 คน, เจ้าพนักงานธุรการ 2 คน 
 
      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
      ข้าราชการ  7 คน,  นักจิตวิทยา 1 คน, ลูกจ้างชั่วคราวลูกเสือ 2 คน  
                                                               ต ารวจ ตชด. 2 คน 
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ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 174 
โรงเรียน 1 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563) มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 6 อ าเภอ  ได้แก่  
อ าเภอ เมือง อ า เภอปา กท่ อ อ าเภอวัด เพลง อ า เภอจอมบึ ง อ าเภอสวนผึ้ง  และอ าเภอบ้า นคา                
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทต าแหน่งในโรงเรียน 

ผู้บริหาร ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวมท้ังหมด 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
82 70 292 1406 57 2 4 12 78 266 513 1756 

ตารางท่ี 2 จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา 

ต าแหน่ง 

จ านวน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ข้าราชการครู 374 1476 1850 2 9 103 359 28 65 240 1040 1 3 
ลูกจ้างประจ า 57 2 59 - - - - - - 3 1 54 1 
พนักงานราชการ 4 12 16 - - - - - - 4 12 - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 78 266 344 - - - - - - 26 202 54 62 
รวมทั้งสิ้น 513 1756 2269 2 9 103 359 28 65 273 1255 109 66 

ตารางท่ี 3 จ านวนข้าราชการครูแยกตามวิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา 

วิทยฐานะ 
วุฒิการศึกษา รวมท้ังส้ิน 

ต่ ากว่าป. ตรี ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง รวม 

ครูผู้ช่วย/ ครู/      
ไม่มีวิทยฐานะ    
ทางวิชาชีพ 

- - 122 562 11 44 9 57 - - 142 663 805 

ช านาญการ 1 2 40 129 5 14 34 126 1 3 81 274 355 
ช านาญการพิเศษ - 1 78 349 12 7 59 173 1 6 150 536 686 
เช่ียวชาญ - - - - - - 1 3 - - - - 4 
เช่ียวชาญพิเศษ - - - - - - - - - - - - - 
รวมท้ังส้ิน 1 3 240 1040 28 65 103 359 2 9 374 1476 1850 

 

1. ด้านปริมาณ 
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ตารางท่ี 4 จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับ และเพศ สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 3,658 3,424 7,082 

นักเรียนระดับประถมศึกษา 12,464 11,103 23,567 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,809 1,536 3,345 

รวมท้ังส้ิน 17,931 16,063 33,994 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563  
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ตารางท่ี 5 จ านวนนักเรียน สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกรายอ าเภอและ 
     ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563  

ระดับ เพศ 
อ าเภอ รวม 

ชั้น 
รวม 
ระดับ เมือง จอมบึง สวนผ้ึง ปากท่อ วัดเพลง บ้านคา 

ก่อ
นป

ระ
ถม

 

อ.1 
ชาย 68 118 33 66 11 36 661 

 

7,082 

หญิง 60 128 39 41 14 47 

อ.2 
ชาย 547 321 268 268 46 121 3,067 

 หญิง 523 252 305 247 39 130 

อ.3 
ชาย 612 335 321 308 42 137 3,354 

 หญิง 551 319 292 275 37 125 

ปร
ะถ

ม 

ป.1 
ชาย 784 401 374 327 49 160 3,964 

 

23,567 

หญิง 683 402 345 281 36 122 

ป.2 
ชาย 803 443 378 303 42 177 3,956 

 หญิง 719 372 300 245 37 137 

ป.3 
ชาย 800 400 385 341 48 148 4,048 

 หญิง 677 410 361 306 49 123 

ป.4 
ชาย 742 418 403 278 33 145 3,818 

 หญิง 705 358 320 244 44 128 

ป.5 
ชาย 802 393 322 318 51 140 3,967 

 หญิง 675 402 359 308 40 157 

ป.6 
ชาย 819 346 374 313 57 147 3,814 

 หญิง 711 354 287 237 33 136 

มัธ
ยม

 

ม.1 
ชาย 249 144 161 49 - 47 1,210 

 

3,345 

หญิง 215 122 140 41 - 42 

ม.2 
ชาย 269 122 117 57 8 52 1,127 

 หญิง 216 96 112 37 1 40 

ม.3 
ชาย 225 113 109 39 3 45 1,008 

 หญิง 203 90 111 28 2 40 

รว
ม ชาย 6,720 3,554 3,245 2,667 390 1,355 17,931 

33,994 
หญิง 5,938 3,305 2,971 2,290 332 1,227 16,063 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563 
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ตารางท่ี 6 จ านวนโรงเรียน ครู นักเรียน ปีการศึกษา 2563 จ าแนกรายอ าเภอ สังกัด สพฐ. 

ท่ี อ าเภอ 
สังกัด สพฐ. 

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

รวม 175 1,824 33,994 
 

ตารางท่ี 7 จ านวนนักเรียนต่อครู จ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2563 

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

 รวม 33,994 1,824 19:1 

ตารางท่ี 8 จ านวนนักเรียนต่อห้อง จ าแนกรายอ าเภอ ปีการศึกษา 2563 

ท่ี อ าเภอ จ านวนนักเรียน จ านวนห้อง นร. : ห้อง 
1 เมืองราชบุรี 12,658 604 21:1 
2 ปากท่อ 4,957 388 13:1 
3 จอมบึง 6,859 394 17:1 
4 วัดเพลง 722 48 15:1 
5 สวนผึ้ง 6,216 262 24:1 
6 บ้านคา 2,582 157 16:1 
 รวม 33,994 1,853 18:1 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563 
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ตารางท่ี 9 จ านวนสถานศึกษา (ในระบบ) ทุกสังกัด จ าแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2563 

สังกัด 
ระดับท่ีเปิดสอน 

ในสังกัด นอกสังกัด 
รวม สพฐ. สกอ. สอศ. ส านักพุทธ เทศบาล ตชด. 

ก่อนประถมศึกษา  1     1 
ก่อนประถม - ประถม 145    3 2 150 
ก่อนประถม - ม.ต้น 30    4  34 
ก่อนประถม - ม.ปลาย     1  1 

ประถม - ม.ปลาย        

ม. ต้นระดับเดียว    1   1 
ม. ต้น - ม.ปลาย        
ระดับอาชีวศึกษา   3    3 

ระดับปริญญาตรี  1     1 
รวม 175 2 3 1 8 2 191 

ตารางท่ี 10 จ านวนโรงเรียนขนาดเล็ก จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ประจ าปี 2563  

ท่ี จ านวนนักเรียน 
จ านวนโรงเรียนแยกตามรายอ าเภอ 

รวม 
เมือง ปากท่อ วัดเพลง จอมบึง สวนผ้ึง บ้านคา 

1 0 – 20 4 5 - 1 - - 10 
2 21 – 40 4 2 - - - - 6 
3 41 – 60 5 5 - 5 2 2 19 
4 61 – 80 9 8 2 9 2 2 32 
5 81 – 100 6 6 - 4 3 3 22 
6 101 - 120 1 7 1 3 1 1 14 
 รวมท้ังส้ิน 29 33 3 22 8 8 103 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563 
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ตารางท่ี 11 จ านวนสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตาม 
               ขนาด 7 ขนาด 

อ าเภอ 
จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามขนาด 

รวม 120 คน 
ลงมา 

121-200 
คน 

201-300 
คน 

301-499 
คน 

500-1,499 
คน 

1,500-
2,499 คน 

2,500 คน
ขึ้นไป 

เมืองราชบุรี 29 9 3 6 - - 2 49 
จอมบึง 22 7 2 4 1 1 - 37 
สวนผึ้ง 8 1 2 6 3 - - 20 
ปากท่อ 33 7 6 1 - - - 47 
วัดเพลง 3 1 - 1 - - - 5 
บ้านคา 8 4 4 1 - - - 17 
รวมท้ังส้ิน 103 29 17 19 4 1 2 175 

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563 

 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษารา ชบุรี  เขต 1 บริหารจัดการภายใต้ระเบียบ        
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 ก าหนดการบริหารและการจัดการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นอ านาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากั บดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีองค์คณะบุคคลมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนและประชากรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา รูปแบบศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม จ านวน 9 เครือข่าย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

2. ด้านการบริหารและการจัดการเครือข่ายคุณภาพการศึกษา 
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ตารางท่ี 12 จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตามเครือข่าย 

โรงเรียนประธาน         
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในเครือข่าย 

เครือข่ายท่ี 1 
 

โรงเรียนวัดเขาวัง            
(แสง ช่วงสุวนิช) 

 

1. วัดแคทราย       2. ชุมชนวัดคูบัว     3. วัดบ้านโพธิ์           
4. วัดหนามพุงดอ  5. วัดห้วยหมู            6. วัดดอนแจง        
7. วัดใหม่นครบาล     8. วัดดอนตะโก           9. วัดทุ่งหญ้าคมบาง 
10. วัดนาหนอง      11. วัดน้ าพุ              12. วัดเขาถ้ ากุญชร     
13. วัดห้วยไผ่          14. วัดอรุณรัตนคีรี 15. วัดหนองตาหลวง 
16. วัดโพธิ์ดก           17. วัดใหญ่อ่างทอง   18. อนุบาลเมืองราชบุรี 

เครือข่ายท่ี 2 
 

โรงเรียนวัดเจติยาราม 
 

1. วัดดอนตลุง              2. วัดเกาะลอย       3. วัดห้วยตะแคง       
4. วัดท่าโขลง                           5. วัดโสดาประดิษฐาราม 6. วัดเจติยามราม    
7. วัดเขางูสันติธรรม   8. วัดอรัญญิกาวาส 9. บ้านหนองนางแพรว    
10. บ้านชัฎเจริญ     11. วัดบางกระ         12. วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์            
13. บ้านเขากรวด     14. บ้านทุ่งน้อย       15. วัดหนองกระทุ่ม 

เครือข่ายท่ี 3 
 

โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์
ศรัทธาธรรม 

 

1. วัดศาลเจ้า               2. วัดเกตุน้อย          3. วัดคุ้งกระถิน            
4. วัดเหนือวน      5. จันทคามวิทยา          6. วัดบางลี่              
7. วัดบ้านกล้วย           8. วัดอัมพวัน             9. วัดพเนินพลู            
10. วัดไผ่ล้อม           11. วัดใหม่ราษฎร์บ ารุง 12. วัดท้ายเมือง 
13. อนุบาลวัดเพลง       14. วัดเวียงทุน 15. วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม                    
16. วัดแจ้งเจริญ     17. วัดศรัทธาราษฏร์ 18. จรูญศรีวิทยาประชานุกูล                      

เครือข่ายท่ี 4 
 

โรงเรียนวัดป่าไก่ 
(ส่วนประชานุกูล)       

ในพระบรม-              
ราชานุเคราะห์ 

 

1. วัดดอนทราย           2. บ้านเขาถ้ า          3. บ้านเขาอีส้าน         
4. บ้านหนองบัวหิ่ง 5. บ้านไพรสะเดา         6. บ้านเขาถ่าน        
7. วัดวิมลมรรคาราม    8. วัดหนองบัว        9. บ้านบ่อตะคร้อ       
10. อนุบาลปากท่อ   11. วัดโคกพระเจริญ     12. ไทยรัฐวิทยา 64 
13. วัดป่าไก่               14. วัดสว่างอารมณ์   15. วัดวังมะนาว          
16. วัดยางงาม     17. วัดหัวป่า 18. วัดวันดาว         
19. บ้านเขาช้าง           20. วัดราษฎร์สมานฉันท์                21. วัดโพธิศรี         
22. วัดพิบูลวนาราม   

  



         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ราชบุรี  เขต 1                                                 22 

โรงเรียนประธาน         
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในเครือข่าย 

เครือข่ายท่ี 5 
  

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 

1. ชุมชนวัดทุ่งหลวง     2. บ้านพุคาย           3. บ้านหนองน้ าใส       
4. บ้านเขาพระเอก              5. บ้านหนองไผ่          6. วัดสนามสุทธาวาส 
7. บ้านหนองวัวด า       8. บ้านหินสี (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  

เครือข่ายท่ี 6 
 

โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 

1. บ้านหนองกระทุ่ม    2. บ้านจอมบึง           3. วันครู 2503        
4. อนุบาลจอมบึง 5. บ้านรางม่วง           6. บ้านตลาดควาย      
7. บ้านหนองขนาก   8. บ้านหนองศาลเจ้า 9. บ้านหนองตาเนิด    
10. บ้านหนองไผ่       11. บ้านพุแค          12. วัดเขาปิ่นทอง           
13. วัดปากช่อง         14. บ้านห้วยยาง        15. วัดชัฎใหญ่        
16. ชุมชนวัดรางบัว            17. บ้านหนองแร้ง     18. บ้านหนองบัวค่าย   
19. บ้านหนองนกกะเรียน   

เครือข่ายท่ี 7 
 

โรงเรียนมหาราช 7 

1. บ้านพุม่วงราษฎร์บ ารุง   2. บ้านหนองปากชัฎ 3. บ้านรางเฆ่        
4. บ้านพุตะเคียน   5. บ้านทุ่งแฝก                6. บ้านทุ่งแจง          
7. บ้านสันดอน      8. บ้านวังปลา          9. วัดด่านทับตะโก          
10. บ้านห้วยท่าช้าง   11. ไทยรัฐวิทยา 104 

     (บ้านทุ่งกระถิน) 
12. บ้านหนองสีนวล 

13. บ้านหุบพริก            14. บ้านโกรกสิงขร    15. บ้านหนองปรือ 
16. บ้านเบิกไพร   

เครือข่ายท่ี 8 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 

1. รุจิรพัฒน์ 2. บ้านท่ามะขาม    3. กลุ่มนักข่าวหญิง 2 
(บ้านบ่อหวี)         

4. บ้านมะขามเอน   5. วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 6. วัดเขาไก่แจ้           
7. สมนึกวิทิศวรการ   8. บ้านชัฎหนองหมี    9. บ้านหนองขาม 
10. บ้านหนองหม้อข้าว 11. บ้านกล้วย        12. บ้านทุ่งศาลา         
13. อนุบาลสวนผึ้ง 14. ธรรมศาสตร์–จุฬา 2 15. บ้านห้วยผาก     
16. สินแร่สยาม          17. บ้านตะโกล่าง   18. วัดนาขุนแสน 
19. บ้านสวนผึ้ง   
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โรงเรียนประธาน         
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนในเครือข่าย 

เครือข่ายท่ี 9 
 

โรงเรียน             
ประชาพัฒนาวิทย์ 

1. บ้านล าพระ           2. อนุบาลบ้านคา     3. บ้านบึง               
4. บ้านโป่งเจ็ด 5. ประชาพัฒนาวิทย์   6. บ้านเก่าต้นมะค่า   
7. บ้านโป่งกระทิงบน 8. บ้านโป่งกระทิงล่าง 9. โรตารี่ 1 บ้านพุน้ าร้อน 
10. บ้านพุบอนบน 11. บ้านร่องเจริญ   12. น้ าตกห้วยสวนพลู 
13. บ้านหนองโก      14. วัดยอดสุวรรณคีรี 15. บ้านหนองจอก     
16. วัดช่องลาภ   

รวมท้ังส้ิน  175  โรงเรียน 
 

 

    1. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
       ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562     

ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
               ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนท่ี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ีย

สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า 

คะแนนเฉล่ีย S.D. คะแนนเฉล่ีย S.D. 

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

เฉล่ียร้อยละ 37.99 15.54 35.82 13.62 -2.17 
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คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คะแนนเฉล่ียระดับเขตพ้ืนท่ี 

3. ด้านคุณภาพการศึกษา 
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         จากตารางที่ 13 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 48.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 31.25 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามล าดับ 

         และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้        
และเม่ือเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ ต่ ากว่าระดับประเทศ     
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -4.15 

ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
               ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัดและระดับเขตพ้ืนท่ี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  ระดับสังกัด ระดับเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ีย

สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 
คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 

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

เฉล่ียร้อยละ 36.18 13.87 35.82 13.62 -0.36 
 

 
 
         จากตารางที่ 14 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 48.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 33.74 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 31.25 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามล าดับ 

         และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สูงกว่าระดับสังกัด 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้           
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัด
มากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย +0.07 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

47.95 

30.86 31.60 
34.30 

48.02 

30.27 31.25 
33.74 
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ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6  ระดับเขตพ้ืนท่ี  
               ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉล่ียร้อยละ
ปี กศ. 2560 

ค่าเฉล่ียร้อยละ      
ปี กศ. 2561 

ค่าเฉล่ียร้อยละ      
ปี กศ. 2562 

+ เพ่ิม 
-  ลด 

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

เฉล่ีย 38.69 41.09 35.82 -5.27 
 

 

 
 

            จากตารางที่ 15 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามล าดับจากมาก       
ไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 48.02 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  33.74 กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 31.25 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 30.27 ตามล าดับ 

            และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าในปีการศึกษา 2561 และเม่ือเปรียบเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 มากที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย -6.66 
 
 
 
  

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

46.30 

33.29 

36.54 38.66 

54.68 

35.34 35.79 
38.53 

48.02 

30.27 31.25 33.74 

ค่าเฉล่ียร้อยละปี กศ. 2560 ค่าเฉล่ียร้อยละปี กศ. 2561 ค่าเฉล่ียร้อยละปี กศ. 2562 



         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ราชบุรี  เขต 1                                                 26 

ตารางท่ี 16 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ี 
              การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2562 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

สพป.รบ.1 ประเทศ 

2558 47.71 49.33 
2559 51.99 52.98 
2560 46.30 46.58 
2561 54.68 55.90 
2562 48.02 49.07 

 
 

 
 
 
 สรุป คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2562 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ลดลง สลับกันอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศทุกปี 
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ตารางท่ี 17 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท่ีต้องปรับปรุง จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
              (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละรายระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 
สพป.รบ.1 ประเทศ ความต่าง 

การอ่าน 55.56 55.82 -0.26 
การเขียน 54.32 54.63 -0.31 
การฟัง การดูแลและการพูด 45.41 47.91 -2.5 
วรรณคดีและวรรณกรรม 37.95 39.49 -1.54 
 43.06 44.82 -1.76 

 
 

 
 
 
 
 สรุป  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จ าแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้  และ
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือ สาระการฟัง การดู และการพูด คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือ สาระการอ่าน 
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ตารางท่ี 18 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ี 
              การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2562 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 
 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

สพป.รบ.1 ประเทศ 

2558 36.67 40.31 
2559 31.66 34.59 
2560 33.29 36.34 
2561 35.34 39.24 
2562 30.27 34.42 

 
 

 
 
 
 สรุป คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 -2562 มีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น ลดลง สลับกันอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่าระดับประเทศทุกปี 
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ตารางท่ี 19 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท่ีต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละรายระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 
สพป.รบ.1 ประเทศ ความต่าง 

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 29.91 34.38 -4.47 
ภาษาและวัฒนธรรม 34.02 37.04 -3.02 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 26.84 31.05 -4.21 

  

 
 

สรุป คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จ าแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้  และ
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือสาระภาษาเพ่ือการสื่อสาร คะแนนเฉลี่ย    
ร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือ สาระภาษาและวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 20 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ี 
              การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2562 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

สพป.รบ.1 ประเทศ 

2558 41.99 43.47 
2559 39.59 40.47 
2560 36.54 37.12 
2561 35.79 37.50 
2562 31.25 32.90 

 
 

 
 
 
 สรุป คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2562 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 21 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท่ีต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละรายระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 
สพป.รบ.1 ประเทศ ความต่าง 

บูรณาการ 36.99 39.22 -2.23 
จ านวนและการด าเนินการ 32.74 33.60 -0.86 
การวัด 32.58 34.73 -2.15 
เรขาคณิต 22.88 24.32 -1.44 
พีชคณิต 54.36 57.46 -3.1 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 16.68 18.52 -1.84 

 
 

 
 
 
 สรุป คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จ าแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้  และ
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือ  สาระบูรณาการ คะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มี
ความต่างน้อยที่สุดคือ สาระจ านวนและการด าเนินการ 
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ตารางท่ี 22 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ของส านักงานเขตพ้ืนท่ี 
              การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2558 – 2562 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

ระดับ 
ปีการศึกษา 

สพป.รบ.1 ประเทศ 

2558 40.68 42.59 
2559 40.34 41.22 
2560 38.66 39.12 
2561 38.53 39.93 
2562 33.74 35.55 

 
       

 
 
 
 สรุป  คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET) กลุ่มสาระ   
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558-2562 ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับระดับประเทศ 
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ตารางท่ี 23 การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ท่ีต้องปรับปรุงจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีกท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละรายระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 
สพป.รบ.1 ประเทศ ความต่าง 

บูรณาการ 44.76 47.18 -2.42 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 32.93 35.14 -2.48 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 45.81 47.96 -2.15 
สารและสมบัติของสาร 29.48 30.11 -0.63 
แรงและการเคลื่อนที่ 32.93 34.35 -1.42 
พลังงาน 31.97 33.42 -1.45 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 36.38 38.17 -1.79 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 24.05 26.88 -2.83 

 

 
 
 สรุป คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่ ากว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้  และ
เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่มีความต่างมากที่สุดคือ สาระดาราศาสตร์และอวกาศ คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละที่มีความต่างน้อยที่สุดคือ สาระสารและสมบัติของสาร  
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ตารางท่ี 24 ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
              ปีการศึกษา 2562 เรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ีย 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากไปหา 

     คะแนนน้อย ระดับเครือข่าย 

ท่ี เครือข่าย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เฉล่ีย 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

1 2 55.44 42.38 39.20 41.13 44.54 
2 1 48.28 29.67 32.44 34.64 36.26 
3 3 49.46 29.24 31.07 32.25 35.51 
4 9 48.48 27.99 29.98 32.18 34.66 
5 4 46.50 26.92 30.02 32.14 33.90 
6 6 46.04 28.17 28.68 31.04 33.48 
7 8 45.33 27.31 28.14 32.16 33.23 
8 5 44.76 27.32 27.83 30.26 32.54 
9 7 43.42 25.07 28.33 31.64 32.12 

จากตารางที่ 24 พบว่า ในระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายฯที่ 2 มีค่าเฉลี่ยรวม 
4 กลุ่มสาระสูงสุด ร้อยละ 44.54 เม่ือแยกเป็นรายสาระ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เครือข่าย ฯ     
ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 55.44 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เครือข่ายฯ ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดร้อยละ 42.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครือข่ายฯ ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 39.20 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 41.13 
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3     
   ปีการศึกษา 2562           

ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
               ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ และระดับเขตพ้ืนท่ี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ีย

สูงกว่า/ 
ต่ ากว่า 

คะแนนเฉล่ีย S.D คะแนนเฉล่ีย S.D. 

ภาษาไทย 55.14 15.33 52.01 13.38 -3.13 
ภาษาอังกฤษ 33.25 13.69 28.09 7.38 -5.16 
คณิตศาสตร์ 26.73 15.87 22.33 9.33 -4.40 
วิทยาศาสตร์ 30.07 8.62 28.46 6.94 -1.61 
                  รวม/ เฉล่ีย 36.30 13.38 32.72 9.26 -3.58 

 
 

 
 

          จากตารางที่ 25 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามล าดับจากมาก     
ไปหาน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 28.09 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22.33   

          และพบว่า  คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ ากว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ ต่ ากว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ -5.16 
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ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
               ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัด และระดับเขตพ้ืนท่ี  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับสังกัด ระดับเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียสูง

กว่า/ 
ต่ ากว่า 

คะแนนเฉล่ีย S.D คะแนนเฉล่ีย S.D. 

ภาษาไทย 55.91 15.15 52.01 13.38 -3.90 
ภาษาอังกฤษ 32.98 13.17 28.09 7.38 -4.89 
คณิตศาสตร์ 26.98 15.94 22.33 9.33 -4.65 
วิทยาศาสตร์ 30.22 8.63 28.46 6.94 -1.76 
                  รวม/ เฉล่ีย 36.52 13.22 32.72 9.26 -3.80 

 
 

 
 

         จากตารางที่ 26 พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามล าดับจากมาก      
ไปหาน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 28.09 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22.33   

          และพบว่า  คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่ ากว่าระดับสังกัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพ้ืนที่ ต่ ากว่าระดับสังกัดมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ -4.89 
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ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
               ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
               ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

ท่ี กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 

ค่าเฉล่ียร้อยละ      
ปี กศ. 2560 

ค่าเฉล่ียร้อยละ      
ปี กศ. 2561 

ค่าเฉล่ียร้อยละ      
ปี กศ. 2562 

คะแนนเฉล่ีย  
สูงกว่า/ ต่ ากว่า 

1 ภาษาไทย 44.41 50.14 52.01 +1.87 
2 ภาษาอังกฤษ 26.69 25.33 28.09 +2.76 
3 คณิตศาสตร์ 21.08 25.10 22.33 -2.77 
4 วิทยาศาสตร์ 29.73 32.66 28.46 -4.20 

รวม/ เฉล่ีย 30.47 33.31 32.72 -0.59 
 
 

 
 
           จากตารางที่ 27 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย คือ กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาไทย 52.01 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28.46 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
28.09 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 22.33            

           และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยะระดับ    
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และสูงกว่าปีการศึกษา 2560         
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยกลุ่มสาระการเรียน รู้ที่ มีคะแนนเฉลี่ย สูงที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียน รู้
ภาษาอังกฤษ -2 .76  และกลุ่มสา ระการเรียนรู้ที่ มีคะแนน เฉลี่ยต่ าที่สุดคือ กลุ่มสาระกา รเรียน รู้         
วิทยาศาสตร์ -4.20 
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3. ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ ผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษา 
    ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ  

ตารางท่ี 28 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
               ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนท่ี 

ความสามารถด้าน 
ระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียสูงกว่า/ 

 ต่ ากว่า คะแนนเฉล่ีย S.D คะแนนเฉล่ีย S.D 
คณิตศาสตร์ 44.94 19.99 44.16 19.50 -0.78/ 
ภาษาไทย 46.46 18.19 45.59 17.38 -0.87 
เฉลี่ยร้อยละ 45.70 19.09 44.87 18.44 -0.83 

            
 

 
 

           จากตารางที่ 28  พบว่า  ผลการทดสอบความสามารถขั้นพ้ืนฐานของผู้ เ รียนระดับชา ติ            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ความสามารถด้านภาษาไทย 45.59 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 44.16 และคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 ด้าน เท่ากับ 44.87 

  และพบว่ า คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพ้ืนที่ก ารศึกษา  ต่ ากว่ าระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน คือ 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ -0.78 และความสามารถด้านภาษาไทย 0.87 
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ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3     
              ปีการศึกษา 2560 - 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ความสามารถด้าน 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา      
2562 

จากปี  
2561-2562 

+ เพ่ิม 
-  ลด 

คะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 

คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 

คะแนนเฉล่ีย 
ร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 38.68 47.15 44.16 -2.99 
ภาษาไทย 54.68 52.86 45.59 -7.27 
              เฉล่ียร้อยละ  46.68 50.01 44.88 -5.13 
 
 

 
 
           จา กตา รา งที่ 29  พบว่ า ผลการทดสอบควา มสา มารถ พ้ืน ฐา นของผู้ เ รียน ระดับชา ติ                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั้งความสามารถด้านคณิตศาสตร์และ
ด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าปี 2561 เท่ากับ -5.13 

 และพบว่า ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่า         
ปีการศึกษา 2561 เท่ากับ -2.99 และความสามารถด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย      
ร้อยละต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 เท่ากับ -7.27  
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ตารางท่ี 30 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
               ราชบุรี เขต 1          

ความสามารถด้าน 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉล่ีย  
ร้อยละ 

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเย่ียม 

คณิตศาสตร์ 3,717 44.16 18.14 47.60 21.69 12.55 

ภาษาไทย 3,717 45.59 23.25 36.45 31.52 8.76 

รวม/ เฉล่ีย 3,717 44.87 19.28 44.66 27.75 8.29 

 
          จากตารางที่ 30 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษา
ที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ความสามารถด้านภาษาไทย สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 45.59 รองลงมาได้แก่ ด้านเหตุผล คิดเป็นร้อยละ 46.16 
ด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 44.16 ตามล าดับ 

          เม่ือพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความสามารถในระดับ
พอใช้ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 44.66 รองลงมา ได้แก่ ระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 27.75 ระดับปรังปรุง คิดเป็น
ร้อยละ 19.28 และระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยและ 8.29 

เม่ือพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับดีมาก พบว่า นักเรียนมีความสามารถ         
ด้านคณิตศาสตร์ สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 12.55 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย คิดเป็น          
ร้อยละ 8.76  

          เม่ือพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับดี พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้าน
ภาษาไทย สูงสุด  คิดเป็นร้อยละ 31.52 รองลงมา ได้แก่ ควา มสามารถด้านคณิตศาสตร์  คิดเป็ น             
ร้อยละ 21.69 

          เม่ือพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับพอใช้ พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์  สูงสุ ด คิดเป็นร้อยละ 47.60 รองลงมา ได้แก่ ความสามารถด้านภาษาไทย คิดเป็ น            
ร้อยละ 36.45 

เม่ือพิจารณาระดับความสามารถของนักเรียนในระดับปรับปรุง พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้าน
ภาษาไทย สูงสุด  คิดเป็นร้อยละ 23.25 รองลงมา ได้แก่ ควา มสามารถด้านคณิตศาสตร์ คิดเป็ น           
ร้อยละ 18.14 

 

 

 
 
 



         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ราชบุรี  เขต 1                                                 41 

ตารางท่ี 31 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
               ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ท่ี เครือข่าย. 
ความสามารถด้าน 

เฉล่ีย 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 

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

         
 จากตารางที่ 31 พบว่า ในระดับเครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 มีคะแนน
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 49.76 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายฯ ที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ย           
คิดเป็นร้อยละ 49.59 เครือข่ายฯ ที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.12 และเครือข่ายฯ ที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 45.40 ตามล าดับ  

 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคณิตศาสตร์ เครือข่ายฯ ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ 50.91 รองลงมา ได้แก่ เครือข่ายฯ ที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 47.59 เครือข่ายฯ ที่ 9         
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 45.33 และเครือข่ายฯ ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 43.96 ตามล าดับ 

 ด้านภาษาไทย พบว่า เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 52.33 รองลงมา ได้แก่ 
เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.93 เครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 51.87 และ
เครือข่ายที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50.07 ตามล าดับ 

 ความสามารถด้านเหตุผล พบว่า เครือข่ายฯ ที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 48.60 
เครือข่ายฯ ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 47.23 เครือข่ายฯ ที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.91 
และเครือข่ายฯ ที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 46.60 ตามล าดับ 
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4. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test :  RT) ระดับชั้นประถมศึกษา 
    ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 32 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
              ปีการศึกษา 2562  

รายการ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.12 73.24 71.68 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี 

 
 จากตารางที่ 32 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ พบว่า ในภาพรวม 2 สมรรถนะ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 71.68 และเม่ือพิจารณาในรายสมรรถนะ พบว่า ความสามารถในการอ่านออกเสียง
อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.12 และการอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.24 
ตามล าดับ  

ตารางท่ี 33 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้น 
              ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีกับระดับประเทศ 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

เขตพ้ืนที่ 70.12 73.24 71.68 
ประเทศ 68.50 72.81 7.066 
ผลต่าง +1.62 +0.43 +1.02 
สรุป สูงกว่า สูงกว่า สูงกว่า 

 
 จากตารางที่ 33 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน ระดับ     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่กับระดับประเทศ พบว่า ในภาพรวม การประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านรวม 2 สมรรถนะ ระดับเขตพ้ืนที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ
1.02 เม่ือพิจารณาเป็นรา ยสมรรถนะ พบว่ า การอ่า นออกเสี ยงระดับ เขตพ้ืนที่  มี ค่าเฉลี่ยสูงกว่ า
ระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.62 และการอ่านรู้ เรื่อง ระดับเขตพ้นที่ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ     
คิดเป็นร้อยละ 0.43 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 34 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้น 
              ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค 
              ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 

เขตพ้ืนที่ 70.12 73.24 71.68 
จังหวัด 72.71 74.29 73.52 

ศึกษาธิการภาค 73.74 75.48 74.62 
สังกัด 67.49 72.51 70.00 

ประเทศ 68.50 72.81 70.66 
 
 จากตารางที่ 34 การเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด 
และระดับประเทศ พบว่า ในภาพรวม การประเมินความสามารถด้านการอ่านรวม 2 สมรรถนะ ระดับ
ศึกษาธิการภาค มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดร้อยละ 74.62 รองลงมา คือ ระดับจังหวัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.52 ระดับ
เขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.68 ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.66 และระดับสังกัด มีค่าเฉลี่ย     
ร้อยละ 70.00 ตามล าดับ เม่ือพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบว่า 

 การอ่านออกเสียง ระดับศึกษาธิการภาค มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ร้อยละ 73.74 รองลงมา คือ ระดับ
จังหวัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.71 ระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.12 ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ย        
ร้อยละ 68.50 และระดับสังกัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.49 ตามล าดับ 

 การอ่าน รู้ เรื่อง  ระดับ ศึกษาธิ การภาค มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 7 5.48 ร ะดับจังหวัด มี ค่าเฉลี่ ย           
ร้อยละ 74.29 ระดับเขตพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.24 ระดับประเทศ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.81 และ     
ระดับสังกัด มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.51 ตามล าดับ       
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ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

            ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ใช้  
แผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ตลอดจนใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ และยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงมีกรอบการด าเนินงานตามนโยบาย จ านวน 6 นโยบาย 
โดยมีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

   ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ      
ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

            ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ ดีต่อบ้านเมือง         
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพล เมืองดีของชาติ มีคุณธร รม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม            
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคมโดยรวม ซ่ือสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม             

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 มีผลการประเมินคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของผู้ เรียนต้ังแต่ระดับชั้นป ระถมศึกษาปีที่ 1   
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2562 จ าแนกตามระดับช้ัน ดังนี้  

ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
ผู้เรียน
ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้เรียนท่ีจบ
การศึกษา 

(คน) 

ผู้เรียนท่ีจบการศึกษามีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

จ าแนกตามผลประเมิน (คน) 

ผู้เรียนท่ีจบการศึกษามีผล
ประเมินคุณลักษณะฯ  

ระดับดีขึ้นไป 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม 
จ านวน 
(คน) 

คิดเป็น     
ร้อยละ 

ป.1 4,079 4,036 208 969 2,866 3,835 94.02 
ป.2 4,092 4,074 166 1,033 2,867 3,900 95.31 
ป.3 3,762 3,743 81 1,070 2,591 3,661 97.32 
ป.4 4,025 4,006 55 1,181 2,767 3,948 98.09 
ป.5 3,828 3,837 67 1,146 2,623 3,769 98.46 
ป.6 3,986 3,968 132 966 2,869 3,835 96.21 
ม.1 1,166 1,108 49 443 616 1,059 90.82 
ม.2 1,064 1,031 40 394 596 990 93.05 
ม.3 976 964 31 289 644 933 95.59 
รวม 26,978 26,767 829 7,491 18,439 25,930 96.12 

 



       แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1  45 
 

              ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของผู้ เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ            
ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนทั้งหมด จ านวน 33,994 คน  
ได้รับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับ   
ภัย คุกคา มเ ก่ีย วกับ 1.  ภั ยย าเสพติด 2 . ภัยความรุน แร ง 3.  การ คุกคา มในชี วิตและทรัพย์สิ น                  
4. การค้ามนุษย์ 5. อาชญากรรมไซเบอร์ 6. ภัยพิบัติต่าง ๆ 7. อุบัติเหตุ 8. โควิด -19  9. ฝุ่น PM 2.5    
(อย่างน้อย 1 ประเภท) จ านวน 21,344 คน คิดเป็นร้อยละ 62.88 

              ตัวชี้วัดท่ี 6 จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปร เมนทร รามาธิ บดีศรี สินทร มหาวชิ ราลงกรณฯ พระวชิ รเกล้า เจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา                     
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

              ตัวชี้วัดท่ี 7 จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของช าติ                     
มีคุณธรรม จริยธรรม 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 
175 แห่ง น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” จ านวน 175 แห่ง คิดเป็น   
ร้อยละ 100 ได้รับการประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
จ านวน 2 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 1.16       

  
นโยบายท่ี 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

              ตัวชี้วัดท่ี  8 จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ส่ง เสริม สนับสนุนให้นักเรียน          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน      
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพทุกคนแสดงความสามารถตามความถนัดของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยการ
สนับสนุนให้เข้ารับการแข่งขัน  การทดสอบ การประกวด  เพ่ือคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
ในด้านต่าง ๆ จ าแนกตามประเภทของความสามารถพิเศษ ดังนี้ 
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ประเภท 
จ านวนเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษ
ท้ังหมด (คน) 

เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม  
สนับสนุนให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนฯ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านผู้น า 25 25 100 
2. ด้านนักคิด 17 17 100 

3. ด้านสร้างสรรค์ 88 78 88.64 
4. ด้านนักวิชาการ 98 98 100 
5. ด้านนักคณิตศาสตร์ 171 171 100 

6. ด้านนักวิทยาศาสตร์ 177 177 100 
7. ด้านนักภาษา 359 359 100 

8. ด้านนักกีฬา 49 49 100 
9. ด้านนักดนตรี 204 204 100 
10. ด้านนักศิลปิน 143 143 100 

รวม 1,331 1,321 99.25 
  

          ตัวชี้วัดท่ี 9 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ า เป็นด้านการรู้ เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้า นการ รู้ เรื่องคณิตศาสตร์  (Mathematical Literacy) และด้า นการ รู้ เรื่อ ง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการด าเนินงานจากการปฏิบัติ
กิจกรรมดังนี้ 

1. ครูผู้สอนเห็นความส าคัญและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนด้านการอ่าน        
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้การท าแบบทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

2.  ผู้ เ รียน ใน ร ะดับมัธยมศึกษา ตอนต้น มีความรู้ ด้า นกา รอ่ า นรู้ เ รื่อ ง ด้ านคณิตศาสตร์               
ด้านวิทยาศาสตร์  ควา มสามา รถในการคิดและควา มสามา รถในการใช้ทั กษะชีวิ ต เพ่ิมขึ้ น และมี
ความสามารถในการท าแบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์   
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นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ 

     ตัวชี้วัดท่ี 11 ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C) 
          ตัวชี้วัดท่ี 15 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ควา มสุ ข มีควา มยื ดหยุ่นทา งด้านความคิด  สามา รถท า งา นร่ วมกับผู้ อ่ื นไ ด้ ภา ย ใ ต้สั งคมที่ เป็ น                  
พหุวัฒนธรรม 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ดังนี้ 

ระดับชั้น 

จ านวนนักเรียน 
ท่ีจบแต่ละชั้น 

ท้ังหมด 
 (คน) 

จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ (คน) 

ผลการประเมิน 
การอ่าน คิดวิเคราะห์    
และเขียนระดับดีขึ้นไป 

ผ่าน ดี ดีเย่ียม จ านวน(คน) ร้อยละ 
ป.1 4,023 581 1,441 1,930 3,371 83.79 
ป.2 4,109 493 1,339 2,231 3,570 86.88 

ป.3 3,766 442 1,304 1,974 3,278 87.04 
ป.4 4,022 355 1,622 2,016 3,638 90.45 
ป.5 3,838 375 1,389 2,041 3,430 89.37 
ป.6 4,012 364 1,447 2,178 3,625 90.35 
ม.1 1,172 179 571 390 961 82.00 

ม.2 1,043 158 502 352 854 81.88 
ม.3 982 120 430 408 838 85.34 

รวม 26,967 3,067 10,045 13,520 23,565 87.38 
 

    ตัวชี้วัดท่ี 12 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ 
พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ความสามารถทั้งด้าน
คณิตศาสตร์ และด้านภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าปี 2561 เท่ากับ -5.13 และความสามารถด้าน
คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าปีการศึกษา 2561 เท่ากับ -2.99 และ
ความสามารถด้านภาษา ไทย ปีการศึกษา 2562  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าปีการศึกษา 256 1         
เท่ากับ -7.27 
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 ตัวชี้วัดท่ี  13 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ผลส าเร็จของการด าเนินงานจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 256 1 
จ านวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย +1.87 และกลุ่มสารระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ +2.76 

           ตัวชี้วัดท่ี 14  ร้อยละผู้ เ รียนที่จบการ ศึกษาชั้นปร ะถมศึกษาปีที่  6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัด และความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3,949 คน (ณ 15 พ.ค.63) ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้  ที่ เชื่อมโยงสู่อาชีพ 
(อย่างน้ อย 1 ประเภท)  จ านวน 3,74 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9 4.91 และมีนักเรียนจบการศึกษา              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 922 คน (ณ 15 พ.ค.63) ได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ (อย่างน้อย 1 ประเภท) จ านวน 922 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

           ตัวชี้วัดท่ี 16 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้ เรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3)         
ปีการศึกษา 2562 (31 มีนาคม 2563)  ทั้งหมด จ านวน 3,415 คน จ าแนกเป็น 
            1) ผู้เรียนปกติ            จ านวน  3,414 คน   
            2) ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง       จ านวน        1 คน   

           ผู้ เรียนปกติ มีผลการประเมิน พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและ          
ด้านสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 3,391 คน           
คิดเป็นร้อยละ 99.33   

           ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งหมด จ านวน 26,912 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2563) 
ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีผลการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน จ าแนกรายด้าน ดังนี้ 
           1) ด้านน้ าหนัก                จ านวน   26,322   คน      คิดเป็นร้อยละ 97.81 
           2) ด้านส่วนสูง               จ านวน   25,610   คน  คิดเป็นร้อยละ 95.16 
           3) ด้านสมรรถภาพทางกาย จ านวน   25,040   คน  คิดเป็นร้อยละ 93.04 
           4) ด้านสุขภาพจิต    จ านวน   26,898   คน  คิดเป็นร้อยละ 99.95 
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               ตัวชี้วัดท่ี 17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครูผู้สอนในสังกัด ทั้งหมด จ านวน
1,623 คน ครูผู้ส อนที่ไ ด้รับการพัฒนาหรือพัฒนาตนเอง ในกา รเปลี่ ยนบทบาทจาก “ครูผู้ สอน ”           
เป็น “Coach” จ านวน 1,623 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
               ครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ ในการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” จ านวน 1,623  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
นโยบายท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
                และลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

             ตัวชี้วัดท่ี 22 สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท                  
ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
              1. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จ านวน 172 แห่ง ได้รับการติดตาม
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2562 จ านวน 172 แห่ง (โรงเรียนที่มีเด็กปฐมวัย)  
คิดเป็นร้อยละ 100 
              2. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ที่ส่งรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ในเวลาที่ก าหนด จ านวน 172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
              3. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในภาพรวมระดับดีขึ้นไป 
จ านวน 172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และสามารถจ าแนกผลการประเมินในภาพรวมได้ ดังนี้  
                 - ระดับยอดเยี่ยม      จ านวน  26  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.11 
                 - ระดับดีเลิศ          จ านวน  98  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.98 
                 - ระดับดี               จ านวน  48  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.91                                  

              ตัวชี้วัดท่ี 23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ               
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 
จ านวน 175 โรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จ านวน 103 โรงเรียน ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ DLTV 
จ านวน 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 มีการจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม DLTV 
จ านวน 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 96 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 93.20 
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              ตัวชี้วัดท่ี 24 สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนทั้งหมด จ านวน  
175 แห่ง มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ จ านวน 175 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100        
มีการบริการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ (ด าเนินงานตามกระบวนการแนะแนวครบทั้ง 5 บริการ) จ านวน 
175 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

          ตัวชี้วั ดท่ี 26 สถานศึกษาในสัง กัดมีน โยบายและจัดกิจกร รมให้ ความรู้  ที่ ถูกต้องและ         
สร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น        
การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

             ตัวชี้ วัด ท่ี 27 สถา นศึกษา มีการน าขยะมาใช้ป ระโยชน์ในรูปผลิ ตภัณฑ์และพลัง งา น             
เพ่ือลดปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  

             ตัวชี้วัดท่ี 28 สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะ  
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง  

             ตัวชี้วัดท่ี 29 นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้  นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน  
175 แห่ง มีโครงการที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 175 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้ เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน จ าแนกรายด้าน ดังนี้ 
 
     ด้าน     จ านวน (คน)   คิดเป็นร้อยละ 

       1. ด้านน้ าหนัก                       26 ,322                      97.81 
       2. ด้านส่วนสูง                        25 ,610                      95.16 
       3. ด้านสมรรถภาพทางกาย         25,040                      93.04  
       4. ด้านสุขภาพจิต                    26.898                      99.95                   
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นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

             ตัวชี้วัดท่ี 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 

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

การกระจาย
อ านาจ 

สถานศึกษา
ท้ังหมด 
(แห่ง) 

สถานศึกษาท่ีสามารถ
ขับเคล่ือนตามแนวทาง 
การกระจายอ านาจฯ 

โปรดระบุขอบข่ายและภารกิจงาน  
ท่ีสามารถขับเคล่ือนได้ ตามแนวทาง                   

การกระจายอ านาจ ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ด้านวิชาการ 172 172 100 แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารเครือข่ายโรงเรียน 

ด้านงบประมาณ 172 100 จัดท าแผนงานโครงการ มีคู่มือระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ด้านการบริหาร 
งานบุคคล 

172 100 พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ด้านการบริหาร
ทั่วไป 

172 100 การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การด าเนินงานพัฒนา
ระบบธุรการ 

            ตัวชี้วัดท่ี 36 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการจัดการศึกษา ครบทั้ง 4 ด้าน จ านวน 175 
โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 และมีความหลากหลาย  มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และอัพเดตให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย ดังนี้ 

1. ด้านวิชาการ 

         สถานศึกษาในสังกัดสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และมีสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรม    
ทางการศึกษาที่สามารถน ามาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนได้ เช่น 
         - ระบบบริหารสถานศึกษา (School Management Information System) การน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านผลการเรียนของนักเรียน 
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2. ด้านงบประมาณ 

            สถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานด้านงบประมาณ และงานพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ เพ่ือใช้ในการวางแผน
งบประมาณต่อไป เช่น 

          - ระบบจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุภาครัฐ การน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานการเงินและพัสดุ 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 

          สถานศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานของบุคลากรในสังกัด เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และ 
วางแผนด้านอัตราก าลัง เช่น 
            - ระบบ Person School Checking  การน าไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

   4. ด้านการบริหารท่ัวไป 

         สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการงานด้านบริหารทั่วไปผ่านระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาได้เป็นอย่างดี เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าร่วมการประชุมทางไกลกับส านักงานเขตพ้ืนที่      
การศึกษาได้เป็นอย่างดี เช่น 
            - ระบบบริหารส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++)  การน าไปใช้ป ระโยชน์ในด้า น             
การติดต่อสื่อสาร รับ - ส่งหนังสือราชการ  

            ตัวชี้วัดท่ี 41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

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

            ตัวชี้วัดท่ี 42  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด จ านวน 
175 แห่ง ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศของ สพฐ. (Digital Platform) เช่น DMC, SGS, School MIS, EMIS, 
CCT เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษาครบ 4 ด้าน จ านวน 175 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศาสตร์พระราชา 

“ศาสตร์พระราชา”  ต าราแห่งชีวิต 
  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน” เม่ือวันศุกร์ที่  23 ธันวาคม 2559 ดังนี้  “ด้วยสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร -          
มหา วชิ ราลงกรณ์ พร ะวชิ รเกล้า เจ้ าอยู่ หัว มหา วชิ ราลงกรณบดินทรเทพวรา งกู ร พระราชทา น                
พระบรมราโชวาท ให้รัฐมนตรีซ่ึงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังใหม่เฝูาทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย์ ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้า ที่ เ ม่ือวั นที่ 20  ธั นวา คม ที่ผ่า นมา  ณ พระที่ นั่งอัมพรสถา น             
พระราชวังดุสิต 

 ในโอกาสนี้ผมขออัญเชิญกระแสพระราชด ารัสของ สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร -      
มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร อันมีใจความส าคัญ               
เป็นสิริมงคลแก่คณะรัฐมนตรีและปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  ผมเห็นว่าพวกเราทุกคนควรได้ระลึกและ           
รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม น้อมน าไปสู่การปฏิบัติ สรุปใจความได้ว่า... 

 “...ขอให้น้อมน าศาสตร์พระราชา” แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
รัชการที่ 9 โดยให้ศึกษาวิเคราะห์พระราชด าริและแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดระยะเวลา 70 ปี
รวมทั้ง พระราชกรณียกิจและการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ รวมทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างที่ ดีใน
กิจวัตรประจ าวัน อันจะเป็นสิริมงคล เป็นพระคุ้มครอง และเป็น “แสงสว่างน าทาง” ให้แก่ปวงชนชาวไทย 
ทุกคนตลอดไป เพ่ือสนองพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทั้งปวง อย่างไร       
ก็ตาม  การปฏิบัติงานใด ๆ ย่อมมีปัญหา ย่อมมีอุปสรรค ก็ขอให้ปรึกษากัน หาข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติ
ด้วยความรอบคอบ ทันกาลเหมาะสมกับสถานการณ์และมีเหตุผล ทั้งนี้  ปัญหาและอุปสรร คเหล่านั้น 
นอกจากจะเป็นเสมือน “บททดสอบ บทเรียน” แล้ว ยังเป็นสิ่งที่ช่วย “เพ่ิม” ความสามารถให้กับเรา      
ทุกคนด้วย ดังนั้น ต้องมีความต้ังใจ มีขันติ มีความอดทน ตลอดจนมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาปัญหา
และแก้ไขให้รอบคอบ ก็จะได้ผลต่อประเทศ และเป็นบุญเป็นกุศลกับตนเองด้วย...” นะครับ 

 “ศาสตร์พระราชา” ถือว่าเป็น “ต าราแห่งชีวิต” เพราะบันทึกจากประสบการณ์จากการทรงงาน   
ที่ท าให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤตการณ์ต่าง ๆ มาได้ทุกมิติ ผมขอชื่นชมสื่อทุกแขนงที่ได้น าเสนอ       
ในรูปแบบต่าง ๆ สู่สายตาประชาชน และเยาวชนรุ่นใหม่ให้รับรู้ เข้าใจได้ลึกซ้ึงและถ่องแท้มากยิ่งขึ้น        
เพ่ือสามารถน้อมน าไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
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 23  หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9  
 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้ว ทรงยังเป็น
พระราชาที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต และการท างานแก่พสกนิกรของพระองค์และนานาประเทศ   
อีกด้วย ผู้คนต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ         
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ ซ่ึงแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีความน่าสนใจ          
ที่สมควรน ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตการท างานเป็นอย่างยิ่ง หากท่านใดต้องการปฏิบัติตามรอยเบื้อง           
พระยุคลบาท  ท่านสามารถน าหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนี้ 
 1. จะท าอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
    ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสารแผนที่ สอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ และราษฎรในพ้ืนที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพ่ือน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
ได้จริงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามเปูาหมาย 
 2. ระเบิดจากภายใน 
    จะกระท าการใด ๆ ต้องเริ่มจากคนที่เก่ียวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิด
ความเข้าใจและอยากท า ไม่ใช่การสั่งให้ท า คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ท าก็เป็นได้ ในการท างานนั้นอาจจะต้อง
คุยหรือประชุมกับลูกน้อง เพ่ือนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพ่ือให้ทราบถึงเปูาหมายและวิธีการต่อไป 
 3. แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
    ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เม่ือจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองขยับขยายแก้ไปเรื่อย  ๆ     
ทีละจุด เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการท างานได้ โดยมองไปที่เปูาหมาย ใหญ่ของงานแต่ละชิ้น       
แล้วเริ่มลงมือท าจากจุดเล็ก ๆ ก่อน ค่อย ๆ ท า ค่อย ๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุล่วงไปได้ตาม
เปูาหมายที่วางไว้  “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้อง
แก้ปัญหาที่ท าให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพ่ือจะให้อยู่ในสภาพที่ดีได้...” 
 4. ท าตามล าดับขั้น 
    เริ่มต้นจากการลงมือในสิ่งที่จ า เป็นก่อน เม่ือส าเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จ า เป็นล าดับต่อไป      
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ถ้าท าตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะส าเร็จได้โดยง่าย....ในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จ าเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึ งเป็นเรื่อง
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน และสิ่งจ าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนนแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร          
การอุปโภคบริโภคเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ราษฎรสามารถน าไปปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น ต้องสร้างพ้ืนฐาน  คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เพ่ือได้
พ้ืนฐานที่ม่ันคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจ      
ขั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป...” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2517 
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 5. ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
    การพัฒนาใด ๆ ต้องค านึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยา
เก่ียวกับลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้ องถิ่น ที่ มีความแ ตกต่างกัน       
“การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา  
คือนิสัยใจคอ ของคนเรา จะไปบังคับให้คนอ่ืนคิดอย่างอ่ืนไม่ได้ เราต้องแนะน า เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไร
จริง ๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง” 
 6. ท างานแบบองค์รวม 
    ใช้วิธีคิดเพ่ือการท างาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่าง  ๆ ที่ เกิดอย่างเป็นระบบ       
ครบวงจร ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง 
 7. ไม่ติดต ารา 
    เม่ือเราจะท าการใดนั้น ควรท างานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้น ๆ ไม่ใช่การยึดติด    
อยู่กับแค่ในต าราวิชาการ เพราะบางทีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึดติดทฤษฎีมากจนเกินไป
จนท าอะไรไม่ได้เลย สิ่งที่เราท าบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย 
 8. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
    ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความ    
เรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถท าได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่ มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมา
แก้ไข ปรับปรุงโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระรา ชด ารัสตอนหนึ่งว่า            
“....ให้ ปลูกปุาโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ... .” 
 9. ท าให้ง่าย 
      ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขงาน การพัฒนาประเทศตามแ นวพระราชด าริไปได้
โดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบ
นิเวศโดยรวม “ท าให้ง่าย” 
         10. การมีส่วนร่วม 
    ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับ          
ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็น “ส าคัญที่สุดจะต้องหัดท าใจให้กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็น 
แม้กระทั่งความวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่ืนอย่างฉลาดนั้น แท้จริงคือ การระดมสติปัญญาและประสบการณ์       
อันหลากหลายมาอ านวยการปฏิบัติบริหารงานให้แระสบผลส าเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง” 
         11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม 
    ในหลวงรัชการที่ 9 ทรงระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ ดังพระราชด ารัชตอนหนึ่งว่า    
“...ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่ออาจร าคาญด้วยซ้ าว่า ใครต่อใครมา       
ก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่า      
คนที่ให้เป็นเพ่ือส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพ่ือตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวม          
ที่จะอาศัยได้...” 
 12. บริการที่จุดเดียว 
      ทรงมีพระราชด าริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศ   
โดยใช้หลักการ “การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและ      
การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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 13. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชน
ใกล้ชิดกับทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติ
จะต้องให้ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือเราด้วย 
 14. ใช้อธรรมปราบอธรรม 
      ทรงน าความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติ 
ในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงสภาวะที่ไม่ปกติเข้าสู่ระบบที่ปกติ เช่น การบ าบัดน้ า เน่าเสียโดยใช้
ผักตบชวา ซ่ึงมีตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ า 
 15. ปลูกปุาในใจคน 
      การจะท าการใดส าเร็จต้องปลูกจิตส านึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับสิ่ง  
ที่จะท า... “เจ้าหน้าที่ปุาไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบน
แผ่นดินและจะรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง 
 16. ขาดทุนคือก าไร 
      หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ           
“การเสียสละ” เป็นการกระท าอันมีผลเป็นก าไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร 
 17. การพ่ึงพาตนเอง 
      การพัฒนาตามแนวพระราชด าริ เพ่ือการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหา      
เฉพาะหน้า  เพ่ือให้มีความแข็งแรงพอที่จะด ารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชน
สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อมและสามารถพ่ึงตนเองได้ในที่สุด 
 18. พออยู่พอกิน 
      ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มี        
ขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป 
 19. เศรษฐกิจพอเพียง 
      เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชด ารัชชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิต ให้    
ด าเนินไปบน “ทางสายกลาง” เพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนภายใต้ทั้งระดับ
บุคคล องค์กร และชุมชน 
 20. ความซ่ือสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน 
      ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้
มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธ์ิใจ 
 21. ท างานอย่างมีความสุข 
      ท างานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราท าอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แค่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ 
สนุกกับการท างานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะท างานโดยค านึงถึงความสุขที่ เกิดจากการได้ท า
ประโยชน์ให้กับผู้อ่ืนก็สามารถท าได้ “...ท างานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกันในการ  
ท าประโยชน์ให้กับผู้อ่ืน...” 
 22. ความเพียร 
      การเริ่มต้นท างานหรือท าสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความ
มุ่งม่ัน ดังเช่นพระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้ เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้ า ต่อไป 
เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้ า 
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 23. รู้ รัก สามัคคี 
      - รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น 
      - รัก คือ เม่ือเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือท า ลงมือแก้ไขปัญหานั้น 
      - สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่สามารถลงมือท าคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจ 
 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา  ในหลวงรัชกาลที่ 10 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์ เม่ือวันที่ 1  
ธันวาคม 2559 ความว่า “เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้ง ปวง” 
กอปรกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  
มหาราชบรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงทรงมีพระบรมราโชบาย เพ่ือ     
สืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่ งให้การศึกษา
ต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย  

1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
   1) ความรู้ความเข้าใจต่อบ้านเมือง  
   2) ยึดม่ันในศาสนา 
   3) ม่ันคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 
2. การมีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 
   1) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ/ ชั่ว – ดี 
   2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 
   3) ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง 
3. การมีงานท า  มีอาชีพ  
 1) การ เลี้ยง ดูลูกหลานในครอบครัวหรื อการฝึ กฝนอบรมในสถาน ศึกษาต้องมุ่ง ให้เด็ก           

และเยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 
   2) การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสู ตรมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ เรียนหางานเป็ น          

และมีงานท าในที่สุด  
   3) ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท าจนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
4. การเป็นพลเมืองดี  
   1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
   2) ครอบครัวสถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่ เป็น

พลเมืองดี 
   3) การเป็นพลเมืองดี “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือชาติบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร           

งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณสุข ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร 

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมน าพระบรมราโชบาย  
ด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอย       
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พระยุคลบาท อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน
ประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีแนวทางด าเนินกิจกรรม ดังนี้  

 1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
สภาพภูมิสังคมของโรงเรียน เพ่ือมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน  
 2. สร้างการรับรู้เก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือให้มี
ความเข้าใจและร่วมกันดูแลบุตรหลานร่วมกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิด  
 3. จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลให้เต็มตาม
ศักยภาพ มุ่งวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน  
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ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย   
          “ประเทศไทยมี ความมั่ นคง  มั่ ง ค่ัง ย่ั งยืน  เ ป็นประ เทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา              
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน”  

เปูาหมาย 
 1. ประเทศไทยมีความมั่นคง 
    1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
    1.2 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัติริย์    
ที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความม่ันคง เป็นกลไกที่น าปสู่   
การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
    1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน       
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
    1.4 ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ ม่ันคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มึความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  
 2. ประเทศมีความมั่งค่ัง 
    2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม                 
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากก ารพัฒนาเท่าเทียมกัน            
มากขึ้น 
    2.2 เศรษฐกิจ มีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งภายในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้ าการลงทุนและการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก      
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
    2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยการธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
 3. ประเทศมีความย่ังยืน 
    3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น      
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ        
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเทศน์  
    3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น     
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วรวม 
    3.3 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

    ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมา ยการพัฒนาที่ส า คัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง 
ประชาชน มีความสุข  เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย     
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และ     
ภัยพิบัติ ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา ด้านความม่ันคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก        
บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ 
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    มีเปูาหมายการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน 
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
ของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริ บท 
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต       
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ  ให้ประเทศ
ไทยส ามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ 
ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง  และลดความเหลื่อมล้ า     
ของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน   

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และ        
มีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ ดี           
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ สื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตน เอง           
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ 
และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

   มีเปูาหมายการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน         
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประช าชนในการร่วมคิด
ร่วมท า เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของ           
ประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเอง และท าประโยชน์ แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึง         
บริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง    

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

    มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส า คัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ       
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวต้ังในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้    
ทุกฝุายที่เก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการ 
บนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญ 
กับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง   

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือ
ประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ บทบาท 
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง     
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย 
และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบั ติงานเทียบ
ได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี    
ส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน 
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์  และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธ       
ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่  การลดความเหลื่อมล้ า  และเอ้ือต่อ
การพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีก่รบริหารที่มีประสิทธิภาพ  เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวย
ความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม   
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สรุปสาระส าคัญ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเปูาหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ต่อไป ซ่ึงได้ค านึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้ามยุทธศาสตร์ 
และการประสานเชื่อมโยงเปูาหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปใน 
ทิศทางเดียวกัน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วยสถานการณ์และแนวโน้มที่ เก่ียวข้อง 
ของแผนแม่บท เปูาหมายและตัวชี้วัดในการด าเนินการซ่ึงแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี รวมทั้ง 
ก าหนดแนวทางการพัฒนา และแผนงาน/ โครงการที่ส าคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็น 
กรอบในการด าเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาประเท ศที่ก าหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติว่า “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”   

แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ มีจ านวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย  (1) ความม่ันคง           
(2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การท่องเที่ยว (6) พ้ืนที่
และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (7) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล (8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม 
(11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ ดี 
(14) ศักยภาพการ กีฬา (15) พลังทางสังคม (16) เศรษฐกิจฐานราก (17) ความเสมอภาคและหลักประกัน
ทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ (20) การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ  (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (22) กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม และ (23) การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม   

โครงสร้างของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๒๓ ฉบับมีองค์ประกอบหลัก ๒ ส่วน ได้แก่  
(1) ประเด็นแผนแม่บท ประกอบด้วย เปูาหมาย ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายในระดับประเด็น เพ่ือใช้ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นกลาง และ (2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 
เปูาหมาย ตัวชี้วัด และค่าเปูาหมายในระดับ เพ่ือใช้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานในระดับผลลัพธ์ขั้นต้น  

การด าเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น ที่กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ  ได้แก่ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12    
การพัฒนาการเรียนรู้    

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (หน่วยงานเจ้าภาพ กระทรวงพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์) 
 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน 
    1.1 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
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 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีในศตวรรษที่ 21 
    2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    3.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในแข่งขัน 
   1.1 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
        1.1.1 สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    2.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
         2.1.1 ช่วงการต้ังครรภ์/ ปฐมวัย 
         2.1.2 ช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น 
         2.1.3 ช่วงวัยแรงงาน 
         2.1.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
    2.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
         2.2.1 การดึงดูดกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่ มีความสามารถในต่างประเทศ        
ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
    2.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         2.3.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
         2.3.2 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

        2.3.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
         2.3.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    3.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
         3.1.1 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน  

 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1. แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
2. แผนย่อยการพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย 
3. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
4. แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
5. แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู้ (หน่วยงานเจ้าภาพ กระทรวงศึกษาธิการ) 
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    - การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
    - การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    - กากรเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
    - การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    - การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของ

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์และประชาคมโลก 
    - การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
    - การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
2. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
    - การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อมรวมทั้งสื่อ 
    - การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่ดะเหมาะส าหรับผู้ มี

ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

 1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 แนวทางการพัฒนา  
     1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 4  แนวทางย่อย 
     2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  ประกอบด้วย 3 แนวทางย่อย  
     3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในระดับ ทุกประเภท ประกอบด้วย 6 แนวทาง
ย่อย 
     4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประก าอบด้วย 5 แนวทางย่อย 
     5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ประกอบด้วย 5 แนวทางย่อย 
 2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
     2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับ            
ผู้มีความสามารถพิเศษ  
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ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ 

             การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านได้น าร่าง 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงเป็นฉบับที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา จัดท าขึ้น 
รวมทั้งรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูปประเทศของคณะรั กษาความสงบ 
แห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการ 
บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
มาประกอบการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ โดยการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน     
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ สรุปได้ดังนี้  
             1. ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจ 
รองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
             2. ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรม 
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม 
             3. ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งลดอุปสรรค 
ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 
             4. การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน   

             แผนการปฏิรูปประเทศ จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ          
ในด้านต่าง ๆ โดยการปฏิรูปประเทศต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมี           
โอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ า มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ 
การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็น ไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประกอบด้วย 12 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการเมือง 2. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3. ด้านกฎหมาย 
4.  ด้ านกระบวนกา รยุ ติธ รรม 5.  ด้ าน เศรษฐ กิจ  6 . ด้า นทรัพยา กร ธร รมชา ติและสิ่งแวดล้ อม                   
7. ด้านสาธารณสุข 8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  9. ด้านสังคม 10. ด้านพลังงาน           
11. ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12. ด้านการศึกษา โดยแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา มีแผนงานเพ่ือการปฏิรูป 7 เรื่อง ได้แก่ 1) ระบบการศึกษาและการเรียนรู้โด ยรวม
ของประเทศ  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 2) การพัฒนา      
เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 3) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 4) กลไกและระบบการผลิต คัดกรอง 
และพัฒนผู้ประกอบวิชาชีพครู และอาจารย์ 5) การจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบ สนองการเปลี่ยนแปลง    
ในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสร้าง ของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเปูาหมายในการ
ปรับปรุงการจั ดการเรียนกา รสอน และ 7 ) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม             
ด้วยระบบดิจิทัล   
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แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการปฏิรูปการศึกษา มีดังนี้  
1. ยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา (enhance quality of education) ครอบคลุม  
    1.1 ผลลัพธ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้  ( learning outcomes) ทั้งด้านความรู้  ทักษะ เจตคติ           
ที่ถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพ เพ่ือการจัดการในเรื่องการด ารงชีวิตของตนเองและการใช้ชีวิตร่วมกับ ผู้ อ่ืน
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 54 วรรค 4    
    1.2 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ครูมีจิตวิญญาณ 
ของความเป็นครู 
    1.3 หลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  (educational core processes)      
ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา และมุ่งเน้นการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ทางสังคมที่ถูกต้อง   
    1.4 สถานศึกษาและระบบสนับสนุน (educational institutions and support systems)           
ทีต่อบสนองต่อความต้องการของการจัดการศึกษา ตลอดจนทรัพยากรด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ 
งบประมาณและเทคโนโลยี  

2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา (reduce disparity in education) เป็นส่วนหนึ่งของ การสร้างความ
เสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย  
     2.1 โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ (equity in access)  
     2.2 โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพ ของ
ผู้เรียน (equity in choosing Appropriate process in education)  
     2.3 โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ          
ที่ เหมาะสมกับศักยภาพตามความถนัดของผู้ เรียน (equity in benefiting from aptitude-based 
quality of education) ทั้งในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ   

3. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ( leverage excellence and 
competitiveness) หมายถึง การสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้ เรียนที่ มี ศักยภาพสูง มีความเป็น
ผู้น าริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ และการผลิตนักวิจัยและนักเทคโนโลยี ชั้นแนวหน้าให้สามารถต่อยอด
งานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและ เชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอ่ืน  ๆ 
ทั่วโลก สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ของประเทศ อีกทั้ง
สถาบันการศึกษาของไทยและระบบการศึกษาไทยต้องได้รับการยอมรับว่าเทียบเคียงได้  กับประเทศ           
ชั้นน าอ่ืน ๆ   

4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพ่ิมควา มคล่องตัวในการรองรับความ  
หลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบา ล ( improve Efficiency, agility and good 
governance) โดยเฉพาะการส่งเสริมและสร้างสมดุลของความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 
คุณธรรมและจริยธรรม 
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ทั้งนี้ ระบบการศึกษาของประเทศที่มีธรรมาภิบาลจะเอ้ือต่อการบรรลุต่อวัตถุประสงค์ข้อ 1 - 3 
ข้างต้นอย่างครอบคลุมและสมดุล (balanced and inclusive achievement) ทั้งนี้  การศึกษาที่จะได้รับ
การปฏิรูปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ จะครอบคลุมถึ งการเรียนรู้  ตลอดชีวิต มิได้จ า กัดเฉพาะ          
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิตามระดับเท่านั้น  

กอปศ. ได้ก าหนดแผนงานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 7 เรื่อง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูป 
การศึกษาข้างต้น ไว้ดังนี้ 

เรื่องท่ี 1 การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล า ดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น  ได้แก่  

 การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า  แก้ไข 
และปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

 การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัด
การศึกษา  

 การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ  
  การจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ  

เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน มีประเด็นปฏิรูป 2 ประเด็น  ได้แก่  
       การพัฒนาระบบการดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการ

พัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  
 การสื่อสารสังคมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

          เรื่องท่ี 3 การปฏิรูปเพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา มีประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น  ได้แก่ 
          การด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
         การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความ

ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ  
         การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือในสถานศึกษาที่ต้องมี   การ

ยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน  

เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิช าชีพครู และ
อาจารย์ มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น  ได้แก่  

          การผลิตครู และการคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่ มีคุณภาพตรงกับความต้องการของ
ประเทศ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  

การพัฒนาวิชาชีพครู  
          เส้นทางวิชาชีพครู เพ่ือให้ครูมีความก้าวหน้า ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่

เหมาะสม  
         การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
          องค์กรวิชาชีพครู และการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 8 ประเด็น  ได้แก่  
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     การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ  

การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  
การพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา  
ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน  
การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา  
การจัดต้ังสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ (National Institute of  

Curriculum and Learning) 
  เรื่องท่ี 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูป 3 ประเด็น  ได้แก่  

 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา  
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  
การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ  

เรื่องท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization 
for Educational and Learning Reform) ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่  

การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital  
Learning Reform: National Digital Learning Platform (NDLP))  

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (big data for education) 
การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล 

(digital literacy) ความฉลาดรู้สารสนเทศ ( information literacy) ความฉลาดรู้สื่อ (media literacy) 
เพ่ือการรู้วิธีการเรียนรู้  (learning how to learn) ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรม                 
ที่สะท้อนการรู้กติกา มารยาท จริยธรรมเก่ียวกับการใช้สื่อและการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา 
ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิด       
กันมากขึ้น  โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนา
ประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถ    
ยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การ
พัฒนาประเทศสู่คว ามสมดุลและ ยั่งยื น ในการจัดท าแผนพัฒนา ฯ ฉบั บที่ 1 2 ครั้งนี้  ส า นักงา น
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ       
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงเป็นแผนแม่บท หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนา       
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่  
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส า คัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะ     
การแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิ บัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12          
ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/ โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน           
ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนเพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

วัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแหงชาติ         
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ ดี      

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่ มี
ทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้  

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ   
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็ง    
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุน การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   
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5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน                   
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ            
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน า
และสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง  ๆ ทั้งในระดับ       
อนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก 

เปูาหมายรวม 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ

เชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ

และมีส่วนร่วมจากประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยทุธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังค่ังและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  
                    ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กล่าวถึง       
หลักสาระส าคัญ และจุดเน้นของการด าเนินงานไว้ ดังต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2560, หน้า 4-6) 

 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564)     
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอด
ในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญ
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12  ดังนี้  

 1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกัน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีซ่ึงเป็นเง่ือนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนิน
ชีวิตที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม  

 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ ดีส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้  มีความรู้  มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่ กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู           
ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย        
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์      
ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่    
การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงยั่งยืนของสถาบันหลัก    
ของชาติ  การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ
อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคม และการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยื นของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม  ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน   
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกอย่างมีเกี ยรติ และ
ศักด์ิศรีประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า  

 4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี  2579” ที่ เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี     
มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเปูาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่
เปูาหมาย และตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้  เปูาหมาย
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2579 ซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลัก และลักษณะ        
ของการพัฒนาลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทย          
ที่พึงปรารถนา และกลุ่มเปูาหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้  “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนา
อย่างม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย 
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คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย ต่ืนรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้  มีทักษะ 
และทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ     
มีจิตสาธารณะ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
ประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ เศรษฐกิจต้ังอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล 
สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น  มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิต และบริการที่ มี
คุณภาพ และรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ ต้องการในตลาดโลก  เป็นฐานการผลิต และบริกา รที่ส า คัญ เช่น      
การให้บริการคุณภาพ ทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ         
เป็นครัวโ ลกของอา หารคุณภาพ และปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรม และบริการอัจฉริยะที่เป็ น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ ทักษะสูง และเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการ
ผลิต และบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบัน และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ ๆ เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่
การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ”  

 5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ า และขับเคลื่อนการเจริญเ ติบโต 
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญา และนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้น
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลาง
ให้กว้างขึ้น โดยก าหนดเปูาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทาง สังคม และรายได้ของ        
กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้          
ภูมิปัญญา และพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับ         
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเปูาหมาย
ทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มี
คุณภาพ และมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจั งใน 5 ปี ที่ ต่อยอดไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น
กลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับ และส่งต่อแนวทางการพัฒนา และเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ
ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง และได้ก าหนดใน
ระดับแผนงาน/ โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาได้อย่าง แท้จริง รวมทั้งการก าหนด
เปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ
ฉบับที่ 12 ฉบับที่ผ่าน ๆ มา ในการก าหนดเปูาหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาวของ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการเป็นกรอบก ากับเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและ
ก ากับให้สามารถ ด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตาม
และประเมินผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้งการ
พัฒนาระบบราชการที่ 6 สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซ่ึงกันและกัน แผนพัฒนา เศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการ  เพ่ือการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญ
ประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/ โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและ
ก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิต และบริการ และจังหวัดที่ เป็นจุดยุทธศาสตร์
ส าคัญในด้านต่าง ๆ 
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แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 

 ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  ได้กล่าวถึงหลักสาระส าคัญ และจุดเน้นของ
การด าเนินงานไว้ ดังต่อไปนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560,  หน้า ค-ฒ) 

 ในการด าเนินการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการมีส วนร วมของ         
ทุกภาคสวน เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน   
การศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ศึกษา
สภาวการณ์ และบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศภูมิภาค และทั่วโลก 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษที่ 21 ที่ทั่วโลก   
ต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย และมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมยุค 4.0 และน าผล
การติดตามประเมินแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – 2559  ซ่ึงครอบคลุมประเด็นที่เก่ียวกับบริบท   
การจัดการศึกษา โอกาสทางการศึกษาคุณภาพการศึกษา  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน         
การบริหารจัดการสถานศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนาการศึกษากับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาปัญหา และความท้าทายของระบบการศึกษา ทั้งที่ เกิด
จากปัญหาของระบบการศึกษา และจากสภาวการณ์ของโลกที่ประเทศต้องเผชิญ เพ่ือน ามาก าหนดแนวคิด
ของการจัดการศึกษา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เปูาหมายการพัฒนาการศึกษา บทบาทของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง 
ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา รวมทั้งโครงการเร่งด่วนที่ส าคัญ และการขับเคลื่อน
แผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  

 1)  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 2)  เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และยุทธศาสตร์ชาติ 
 3)  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี    

และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 4)  เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า

ภายในประเทศลดลง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  
 แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเปูาหมายไว้ 2 ด้าน คือ  เปูาหมายด้านผู้ เรียน (Learner 

Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 3Rs8Cs) 
ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้  คือ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ 
(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) และทักษะ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์       
(Crosscultural Understanding)ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, 
Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 
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สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรี ยน รู้           
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)  

 เปูาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ ซ่ึงมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ  เปูาหมาย 
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เปูาหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มีตัวชี้วัด 
ที่ส าคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6 - 14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ 
ทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น   
 2. ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  อย่าง       
เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้ เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 15 ปี เป็นต้น  

 3. ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตาม 
ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่ส า คัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ        
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : 
PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปี สูงขึ้น เป็นต้น  

 4. ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่  คุ้มค่าและ
บรรลุเปูาหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส า คัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์    
การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมให้  ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการจัดการศึกษา เป็นต้น  
 5. ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต  และบริบท    
ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส า คัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ      
ด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้ เรี ยนอาชีวศึกษาสู งขึ้นเม่ือเทียบกับผู้ เรียนสามัญศึกษา และจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ 200 อันดับแรกของโลกเพ่ิมขึ้น เป็นต้น  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย 
และเปูาหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ  จึงได้ก าหนดช่วงเวลา ในการด าเนินการในแต่ละ
เปูาหมายและตัวชี้วัด เป็น 5 ช่วง ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ระยะ 5 ปีแรกของแผน ระยะ 5 ปีที่สองของแผน 
ระยะ 5 ปีที่สามของแผน และระยะ 5 ปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ เปูาหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษา
แห่งชาติ ได้ก าหนดยุทธศา สตร์ในการพัฒนา การศึกษาภายใต้  6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับ     
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเปูาหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังน ี้ 

 วิสัยทัศน์ 
 คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21  
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 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษา  
แห่งชาติได้วางเปูาหมายไว้ 2 ด้าน คือ เปูาหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้ เรียน
ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( 3Rs8Cs) ประกอบ ด้วย ทักษะและ 
คุณลักษณะต่อไปนี้  
 ✥ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น 
(Arithmetics)  
 ✥ 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving) ทั กษะด้า นการสร้า งสรร ค์และนวัตกร รม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross–cultural Understanding) 
ทักษะด้านความร่วมมือ กา รท างาน เป็ นที ม และภาวะผู้ น า  ( Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ  (Communications, Information 
and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing 
and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา 
กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 

 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาเปูาหมาย 

 อีกทั้งมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 4 ด้าน คือ  
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องได้ตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วม
ผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ 
 2.  สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน และองค์กร 
 3.  ปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา     
ในระยะต่าง ๆ 
 4.  สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับนโยบายและพ้ืนที่ 
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) เป็นนโยบาย 
และแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางการดาเนินการปูองกัน  แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง     
ภัยคุกคาม เพ่ือธ ารงไว้ซ่ึงความม่ันคงแห่งชาติ โดยก าหนดให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็น
กรอบแนวทางหรือดาเนินการตามอ านาจหน้าที่  ในการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนนิติ
บัญญัติ การก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความม่ันคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหาร
วิกฤตการณ์ที่เก่ียวข้องกับความม่ันคงแห่งชาติ หรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เก่ียวกับนโยบายและ
แผนระดับชาติ ว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติหรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ ซ่ึงมีแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 19 แผน ได้แก่  

1) การเสริมสร้างความม่ันคงของมนุษย์  
2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความม่ันคง  
3) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  
5) การพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ  
6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
7) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
9) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
10) การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
11) การเสริมสร้างความม่ันคงของชาติจากภัยทุจริต  
12) การรักษาความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดน  
13) การรักษาความม่ันคงทางทะเล  
14) การปูองกันและแก้ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
15) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงทางไซเบอร์  
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
17) การรักษาความม่ันคงทางพลังงาน  
18) การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน้า  
19) การรักษาความม่ันคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา  
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน จ าแนก
เป็นนโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซ่ึงนโยบายหลัก 12 ด้าน ประกอบด้วย           
1) การปกปูองและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ 2) การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ
และความสงบสุข ของประเทศ 3) การท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4) การสร้างบทบาทของไทย
ในเวทีโลก 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ ในการแข่งขันของไทย 6) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
และการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 7) กา รพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง จากฐานราก 8) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 9) การพัฒนาระบบ สาธารณสุขและ
หลักประกันทางสังคม 10) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้า งการเติบโต 
อย่างยั่งยืน 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 12) การปูองกันและปราบปรามกา รทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาในก าร 
ด ารงชีวิตของประชาชน   2) การปรับปรุงระบบสวัสดิการ และพัฒนาคุณภา พชีวิตของประชาชน             
3) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 4) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ
พัฒนานวัตกรรม 5) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  6) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของปร ะเทศสู่
อนาคต 7) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 8) การแก้ไขปัญหาทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ  
ทั้งฝุายการเมืองและฝุายราชการประจ า  9) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบ สุขในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ 10) การพัฒน าระบบการให้บริการประชาชน 11) การจัดเตรียมมาตรกา รรองรับภัยแล้ง
และอุทกภัย 12) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชา ชน และการด า เนินการเพ่ือ
แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติ      
ว่าด้วยความม่ันคง เพ่ือให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงมีสาระสาคัญ 5 เรื่อง ได้แก่  

1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 
3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา และ  
5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการรายปี  (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)  ซ่ึงมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่  1) การจัดการศึกษา 
เพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 2) การผลิตและพัฒนากาลังคน  การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  และ 5) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 
 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความม่ันคง และแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้      
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซ่ึงมีสาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่  

1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา  
5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเปูาหมายตัวชี้วัด แนวทาง      

การพัฒนาแผนงาน/โครงการสาคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 
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นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ      
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเปูาหมาย อาศัยอ านาจความความในมาตรา 8 และมาตรา 1 2           
แห่งพระราชบัญญั ติระ เบียบบริ หาร ราชการกระทรวงศึกษาธิ การ  พ.ศ. 254 6 รั ฐมนตรีว่ ากา ร
กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผน
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษา
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเปูาหมาย คือ ผู้ เรียน            
ทุกช่วงวัย ดังนี้  

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งม่ันด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12  การพัฒนา        
การเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูประเทศ          
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้         
ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้ เรียนทุกช่วงวัย    
จะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรู ปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ         
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท าค าของบงประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้ม ค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ      
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อม่ันและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น  

3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
        - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลชักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง       

กา ร จัดการ เรียน รู้ เชิ ง รุกและกา รวั ดปร ะเมินผลเ พ่ือพัฒนา ผู้ เ รียน  ที่ สอดคล้ อง กับมา ตร ฐา น            
การศึกษาแห่งชาติ  

        - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการ
จ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

        - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 

        - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมิในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

   1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
        - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ

ภาษาอังกฤษ (English for All)   
        - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสม

รองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY      
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

        - ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่
เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงาน      
ต่างด้าว)  

        - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษ ฐ์ 
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและ        
มีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

        - พัฒนาครู อาชี ว ศึกษา ที่ ม่ีคว า มรู้ แ ละควา มสา มา รถ ในทา งปฏิบั ติ  ( Hands–on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 

        - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
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 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
    - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
    - เฝูาระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

   - ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ        
การสื่อสารและใช้ภาษาที่สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้ มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ

สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตัวหัวในการัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้อง

กับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   - ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
   - เสริมสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม         

ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ 

และสร้างรายได้ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มี

ภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
   - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   - สนับสนุนกิจกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับ

การปฏิรูปองค์การ 
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   - สนับสนุนให้สนถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ        
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

   - จัดต้ังหน่วยงานวางแผนทางบการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 

   - ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยค านึ งถึง
มาตรการ 4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ 
(1) งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่ มีความจ าเป็น และเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ        
(2) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) 
ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค และ
ส านักงานตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝุายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดย
มีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ  

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ
ตามล าดับ 

 อนึ่ง  ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ ( Function)         
งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซ่ึงได้ด าเนินการอยู่ ก่อนนั้น เม่ือรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส าคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่ก าหนด             
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จะต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จและ             
มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 - 2565 
ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน์ 

 เมืองเกษตรสีเขียว  เศรษฐกิจม่ันคง  สังคมมีความสุข  

เป้าประสงค์โดยรวม 

 1. จังหวัดมีการขยายตัวและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 
 2. ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ม่ันคง และลดความเหลื่อมล้ าการพัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวัด 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น มีต้นแบบการพัฒนาให้ เป็นเมือง
น่าอยู่ และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพ      
ที่เติบโตอย่างม่ันคง 

 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         1) ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน มีความเข้มแข็งในการเป็นแหล่งอาหาร  

ระดับประเทศ และนานาชาติ 
         2) เศรษฐกิจภาคการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นมิตรกับ  

สิ่งแวดล้อม  
         3) เกษตรกรมีสมรรถนะสูงที่เป็นมืออาชีพ สถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง เกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

พ่ึงตนเองได้ 
         4) จังหวัดราชบุรีมีปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการท าการเกษตร และมีห่วงโซ่คุณค่าทางการเกษตร  

ที่เข้มแข็ง สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน ชุมชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างความม่ันค่ังทางเศรษฐกิจการค้า การบริการการท่องเที่ยว   
ด้วยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         1) จังหวัดราชบุรีมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่ เติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เข้มแข็งมีคุณภาพ ประชาชนมีงานอาชีพ เศรษฐกิจฐานการท่องเที่ยว และการบริการม่ันคง 
         2) ผู้ประกอบการค้าของจังหวัด วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็ง  
จังหวัดราชบุรี มีความพร้อมในการพัฒนาสู่จังหวัดแห่งการค้าขาย (Trading City) 
         3) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีงาน อาชีพ และรายได้ 

         4) จังหวัดราชบุรีมีนวัตกรรมทางการค้า การลงทุน การบริการ รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
ทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล 
         5) ระบบการคมนาคม การขนส่ง การโลจิสติกส์ มีความปลอดภัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับ
การเติบโตของเมือง และการเชื่อมโยงนานาชาติ 
         6) จังหวัดราชบุรี มีความเติบโตในการพัฒนาการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความม่ันคงในคุณภาพชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         1) ชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็ง เศรษฐกิจชุมชนเติบโตจากภูมิปัญญาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ชุมชนหมู่บ้านมีขีดความสามารถในการพ่ึงตนเอง   
         2) ประชาชนมีศักยภาพทางความรู้ มีคุณธรรม ครอบครัวอบอุ่น วัฒนธรรมเข้มแข็ง มีสุขภาพดี  
อยู่อาศัยในพ้ืนที่ท่ีเอ้ือต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
         3) จังหวัดมีความปลอดภัยความม่ันคงภายในที่เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย ตลอดแนวชายแดน 
และมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
         4) ระบบการบริหาร ระบบบริการของรัฐมีคุณภาพ ทันสมัย มีธรรมาภิบาลรองรับการพัฒนาจังหวัด 
และการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ สมดุล และใช้ประโยชน์   
อย่างยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) 
         1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ปุาเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  
         2) จังหวัดมีความม่ันคงทางพลังงาน สามารถพ่ึงตนเองทางพลังงานได้มากขึ้น 
         3) ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ าเสีย สาธารณภัย การบุกรุก การท าลายทรัพยากรธรรมชาติลดลง  
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แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) 
 

วิสัยทัศน์ 

ภาคสามบุรี สร้างคนดี มีงานท า มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
 2.  ส่งเสรมการผลิต พัฒนาก าลังคน ให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และ
รองรับการพัฒนาประเทศ 
 3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริม พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
 1. ประชากรทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างทั่วถึง และเท่า
เทียม  
 2. ประชากรมีทักษะอาชีพ มีงานท า สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของตลาดแรงงาน 
 3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของชาติ 
 2. การพัฒนาศักยภาพคน และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตให้กับผู้เรียนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
 4. การผลิต พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา
ประเทศ 
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 6. การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565     

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย 
ยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561 - 2580 และมีวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
เปูาประสงค์และนโยบาย ดังนี้             
วิสัยทัศน์ 
             “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์  สู่สังคมอนาคตท่ีย่ังยืน” 

พันธกิจ 
             1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
             2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
    3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ  
ที่ 21  
    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา      
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
    5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

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

นโยบาย  
    1. ด้านความปลอดภัย 

       พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

   2. ด้านโอกาส 
       2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
       2.2 ดาเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมี

คุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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     2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกัน 
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

     2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ   
ในการดาเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่ มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 
ที่ต้ังในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

   4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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กลยุทธห์น่วยงาน  
    1. จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    2. จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความ               
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
    5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ/ ตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการ 

1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง ภูมิคุ้มกัน
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ในทุกรูปแบบ 

85 

   
2. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบท 

80 

3.  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา 
80 

2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น  

3 

3 จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตาม ความถนัดและความสามารถ 
(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

29,125 

4 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับดีขึ้นไป 

1 

5 จานวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 

200 
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ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
6 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ

การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

100 

7 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

100 

8 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

 

9 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพ่ิมขึ้น  
10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน

ต่าง ๆเพ่ือการประกอบอาชีพ การดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง 
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็น  
พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

80 

(*) เนื่องจากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ลงวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เปูาหมายในการรายงานจึงรวมเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เท่านั้น 

4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน และลดความเหล่ือมล้ า  
   ทางการศึกษา 

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

- ระดับปฐมวัย 
- ระดับประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สามัญ - อาชีวศึกษา) 

 
100 
100 
100 
78 

2 จานวนผู้เรียนที่เป็นผู้ พิการ  ผู้ ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจาเป็น 

3,630,000 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท 80 
4 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานสาหรับนักเรียนยากจน 20 

                   
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
80 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

ท่ี ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 2 
2 โครงการของ สพฐ. ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติเพ่ิมขึ้น 20 
3 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
90 

4 ร้อยละของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซ่ือสัตย์สุจริต 50 
5 ร้อยละของสถานศึกษาน าร่อง พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษามีความอิสระและความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
80 
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ทิศทางการด าเนินงานของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์และนโยบาย ดังนี้ 
วิสัยทัศน์         

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ 

พันธกิจ          
    1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
    3. พัฒนาศักยภาพและคุณภา พ ผู้ เรี ยนให้มีสมร รถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ             

ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
    4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
    5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
    6. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ประเทศไทย 4.0     

ค่านิยมองค์กร 
     B : BEST PRACTICES   หมายถึง  มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน) 
     E : ENJOY      หมายถึง  มีความสุข (ท างานอย่างมีความสุข) 
     S : SURVICE MIND    หมายถึง  บริการด้วยใจ (ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ  
                                                         บริการรวดเร็ว) 
     T : TEAM WORK    หมายถึง  การท างานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ)  
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เปูาประสงค์ 
              1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
     2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
     3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทักษะที่จ า เป็น        
ในศตวรรษที่ 21 
    5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ       
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
  1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
  2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ           

เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

นโยบาย  
1. ด้านความปลอดภัย 
       พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

   2. ด้านโอกาส 
      2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ ดี ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
      2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ  และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่
ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

      2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 

      2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ   
ในการดาเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ด้านคุณภาพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จา เป็นของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

   3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
เลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

   3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
   4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่ มุมเมือง  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ 

   4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

   4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 
ทีต้ั่งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

   4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการ
เพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

 



 

         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ราชบุรี  เขต 1 96 

เปูาหมาย/ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ แนวทางการพัฒนา 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
           1.1 เป้าหมาย 

      1.1.1 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี 
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้ อ่ืน ซ่ือสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม           
       1.1.2 ผู้เรียนทุกคนมีความรู้  ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบ ต่อควา มม่ันคง  เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง กา รคุกคา มในชีวิ ต           
และทรัพย์สินการค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
       1.1.3 ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตาม          
ความต้องการ     

 1.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
                1.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง           
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์              
ตามที่ก าหนดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
                1.2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้มีความรักและมีทัศนคติที่ ดี           
ต่อสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                1.2.3 ร้ อยละของสถานศึกษาที่ จัดกิจกร รมส่ งเสริม สนับสนุนให้ผู้ เ รียน มีความรั ก                   
และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
                 1.2.4 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน          
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
                1.2.5 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
                1.26 ร้อยละของผู้เรียนในพ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ชายแดน ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 
และเหมาะสม  ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

 1.3 แนวทางการพัฒนา 
       1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก 
ของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

      1.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม                 
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง   
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      1.3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่เฉพาะ  กลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ได้รับการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
                1.3.4 ส่งเสริม และพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้ เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยง     
ในการด าเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต 

2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.1 เป้าหมาย 
     ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา        

และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน    

         2.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
              2.21 จ านวนสถานศึกษาที่มีหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น                
              2.2.2 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
              2.23 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่ เวทีการแข่งขันระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

2.3 แนวทางการพัฒนา 
      2.3.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และ
การพัฒนาประเทศ     

     2.3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้  และ
สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ    

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          3.1 เป้าหมาย 

     3.1.1 หลักสูตรปฐมวัย กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการจัดการศึกษา    
เรียนรวม และหลักสูตรท้องถิ่น มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
      3.1.2 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้      
มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 (3 R8C) ที่ เหมาะสม        
ในแต่ละช่วงวัย พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

     3.1.3 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
      3.1.4 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะ          
ที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็น
พลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)  

     3.1.5 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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          3.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
     3.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษา ปฐมวัย           

และมีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.2.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน       

และมีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3.2.3 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
     3.2.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน           

(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 
     3.2.5 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) 

ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
     3.2.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ร้อยละ 70    

ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 
     3.2.7 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ     

ด้านวิทยาศาสตร์        
     3.2.8 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ     

ด้านคณิตศาสตร์ 
     3.2.9 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ       

ด้านทัศนศิลป์ นาฎศิลป์และดนตรี   
     3.2.10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ

ด้านกีฬา 
     3.2.11 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับดี

ขึ้นไป 
     3.2.12 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป 
     3.2.13 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามหลักสูตร

ระดับดี ขึ้นไป 
     3.2.14 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามาตรฐาน

วิชาชีพครู 
     3.2.15 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้รับการ

พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
     3.2.16 จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษา  เพ่ือการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา  
     3.2.17 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทย ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
     3.2.18 ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเปูาหมายที่พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100  
     3.2.19 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการเตรียม      

ความพร้อม ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
     3.2.20 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
     3.2.21 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน ที่สร้างสมดุลทุ กด้านและมีการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
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     3.2.22 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพ่ิมขึ้น 
     3.2.23 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) 
     3.2.24 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้าน    

ต่าง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการ
และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  

     3.2.25 ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT, DLTV หรือ
ใช้สื่อ DLIT, DLTV 

     3.2.26 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ       
การประกันคุณภาพ ระดับการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

     3.2.27 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเอง ในแต่ละมาตรฐานตามระบบ      
การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

     3.2.28 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับดีขึ้นไป 

     3.29) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับดีขึ้นไป 

3.3 แนวทางการพัฒนา 
      3.3.1 พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ONET PISA และพัฒนาวิทยาศาสตร์     

     3.3.2 พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญา    

     3.3.3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ 
คุณภาพ การนิเทศติดตาม)     

     3.3.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้าง   
ความเข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา    

     3.3.5 พัฒนาระบบการด าเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดท าจัดเก็บเอกสารหลักฐาน           
การจบการศึกษา กา รออก เอกสา รส าคัญทางการศึกษา และการให้ บริกา รข้อมูลทางกา รศึกษา             
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  

4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษา 
          4.1 เป้าหมาย 

     ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ 
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
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          4.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
     4.2.1 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา ต่อประชากรกลุ่มอายุ 

                  - ระดับปฐมวัย 
                 - ระดับประถมศึกษา 
                 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

     4.2.2 ร้อยละของผู้ เรี ยนที่เป็นผู้ ด้อยโอกาส ไ ด้รับการพัฒนาสมรรถภา พหรือบริกา ร           
ทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น 

     4.2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา        
ที่เหมาะสมตามความจ าเป็น 

     4.2.4 จ านวนโรงเรียนจัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมตามกรอบ     
แนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม 

     4.2.5 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาตามบริบท         
ด้านประเภท ขนาดและพ้ืนที ่

     4.2.6 ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือ      
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     4.2.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน ส าหรับนักเรียนยากจน  
     4.2.8 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.3 แนวทางการพัฒนา 
     4.3.1 เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค   

                4.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
                4.3.3 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน   
                4.3.4 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศ           
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปพ. 3    

5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
          5.1 เป้าหมาย 
         สถานศึกษาจัดการ ศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

          5.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
     5.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก      

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.2.2 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้  ความเข้าใจ ความตระหนักในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     5.2.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ 
     5.2.4 จ านวนสถานศึกษาที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

ด้านการศึกษา 
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5.3 แนวทางการพัฒนา 
      5.3.1 สร้างจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      5.3.2 การจัดการศึกษาบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง     

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
           6.1 เป้าหมาย 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และ 
การรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  

          6.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
      6.2.1 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
      6.2.2 จ านวนโครงการของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ มี

ผลสัมฤทธิ์ต่อเปูาหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น 
               6.2.3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ITA) เพ่ิมขึ้น 
               6.2.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  มีค่ าคะแนนการประเมินคุณธรรม            
และความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

     6.2.5 ร้อยละของนักเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1       
มีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซ่ือสัตย์ สุจริต 

     6.2.6 จ านวนนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ิมขึ้น 

     6.2.7 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
     6.2.8 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา  
             - การบริหารงานบุคคล 
             - การบริหารงานวิชาการ 
             - การบริหารงานงบประมาณ 
             - การบริหารงานทั่วไป 
     6.2.9 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     6.3 แนวทางการพัฒนา 
 6.3.1 สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ   

6.3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา   
6.3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอ านาจ  
  6.3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  



 

 

 

  

 

 

  

 

 

  
 
 
 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ 

“คนดี”  หมายถึง  คนท่ีมีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความพอเพียง สามัคคี มีวินัย 
“มีคุณภาพ”  หมายถึง  มีความรอบรู้ รอบคอบ มีสติปัญญา มีอาชีพ มีความม่ันคง ม่ังคั่งและยั่งยืนในการด ารงชีวิต  

               
 

เพ่ิมโอกาสในการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึง  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม  มีความสามารถและคุณลักษณะ 

ตามมาตรฐาน  และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และพัฒนาสู่

ความเป็นสากล 

3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา มีระบบการบริหารจดัการ    
ที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม   
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
1. การจัดการศึกษา 
เพ่ือความม่ันคงของ

สังคมและ
ประเทศชาติ 

 

2. การจัดการศึกษา 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 

ในการแข่งขันของ
ประเทศ 

 

5. การจัดการศึกษา      
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต   

ทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

6. การปรับสมดุล  
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

  พันธกิจ 
                                       

 วิสัยทัศน์ 

แผนภูมิ ทิศทางแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได้รับโอกาสในการศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐาน อย่างทั่วถึง     

และมีคุณภาพ 
 

  3. การพัฒนาและ 
 สร้างเสริมศักยภาพ 
   ทรัพยากรมนุษย์ 

 

 4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึง 
   บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ         
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า  
          ทางการศึกษา 

 

 

4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีคุณลักษณะ       
ที่พึงประสงค์ และมีทักษะ         
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

 



 
 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ย.1 ด้านความม่ันคง 

ย.2 การสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน 

ย.3 การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 

ย.4 การสร้างโอกาสและ   
ความเสมอภาคทางสังคม 

ย.5 ด้านการสร้างเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ย.6 ด้านการปรับสมดุล
และการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

(ฉบับที่ 12) 
(2560 - 2564) 

ย.5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่งคั่งและย่ังยืน 

ย.3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้

อย่างย่ังยืน 
ย.7 การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ย.9 การพัฒนาภาคเมือง และ

พื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ย.10 ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศเพื่อการพัฒนา 

ย.1 เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

 

ย.2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหล่ือมล้ า         

ในสังคม 
 
 

ย.4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างย่ังยืน 
 
 
 

ย.6 การบริหารจัดการ     
ในภาครัฐ การปูองกัน    
การทุจริตและประพฤติ      
มิชอบและธรรมาภิบาล    

ในสังคมไทย 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2560 - 2579 

ย.1 การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของ

สังคมและประเทศชาติ 

ย.2 การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน การวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

ย.3 การพัฒนาศักยภาพ     
ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ 

ย.4 การสร้างโอกาส        
ความเสมอภาคและความ    
เท่าเทียมทางการศึกษา 

ย.5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิต     ท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ย.6 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัด

การศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการ
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2564 

ย.1 จัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคม

และประเทศชาติ 

ย.2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

ย.3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ย.4 การสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

 

ย.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 

ย.6 ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด

การศึกษา 

แผนปฏิบัติการส านักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ประจ าปี งปม.พ.ศ. 2564 

ย.1 จัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคงของสังคม

และประเทศชาติ 

ย.2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

ย.3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ย.4 การสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 

ย.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 

ย.6 ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด

การศึกษา 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนและนโยบายส าคัญ กับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพป.ราชบุรี เขต 1  
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ส่วนท่ี 3 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ส า นักงา นเขตพ้ืนที่การ ศึกษาประถมศึกษา ราชบุ รี เขต 1                
ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น 3 ลักษณะ  
ดังนี้ 

1. งบประมาณบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ศึกษา 
2. งบประมาณตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. งบประมาณจากแหล่งอ่ืน ๆ  

ตามรายละเอียดดังต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1                                           105 

 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านความปลอดภัย 
1 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 350,000 สจ. 
2 สร้างจิตส านึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      33,000 นต. 
3 "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    275,000 นต. 

 รวม 658,000  

2. ด้านโอกาส 
4 การรับนักเรียน 12,000 สจ. 

5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 983,000 สจ. 
6 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 128,000 สจ. 

7 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย     112,995 นต. 
8 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย     114,200 นต. 
9 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม       303,725 นต. 
 รวม 1,653,920  

3. ด้านคุณภาพ 
10 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 1,074,025 พค. 
11 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครู        

และบุคลากรทางการศึกษา 
97,100 กค. 

12 สรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 50,000 บค. 
13 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
11,500 สจ. 

14 พัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21      11,000 นต. 
15 พัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการ

คุณธรรม สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    220,340 นต. 

16 ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน      34,300 นต. 
17 ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ - นต. 
18 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา         

(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
    606,000  

 
นต. 

19 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      94,850 นต. 

  

หน้างบโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. ด้านคุณภาพ (ต่อ) 
20 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา

และวัฒนธรรม 
- นต. 

21 สหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ      18,000 นต. 
22 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตรท้องถิ่นและ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
       8,500  

 
นต. 

23 การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     174,460 นต. 
24 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     304,180 นต. 
25 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      52,770 นต. 
26 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา     183,730 นต. 
27 การทดสอบและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทาง       

การประเมินผลระดับชาติ (O-NET) 
55,850 นต. 

28 พัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์      65,600 นต. 
29 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

และพลศึกษา 
    108,300 นต. 

30 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียน CONNEXT- ED       45,385 นต. 

31 พัฒนาการสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน      21,000 นต. 
32 ส่งเสริมการคัดลายมือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา      33,360 นต. 
 รวม 3,270,250  

4. ด้านประสิทธิภาพ 
33 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 330,150 สทส. 
34 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
60,450 นผ. 

35 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

20,000 นผ. 

36 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

522,900 บง./ พค./
กค./นผ. 

37 ตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564 50,000 พค. 
38 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน             

(School MIS) 
     49,425  

 
นต. 

39 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก     134,000 นต. 
40 พัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศึกษา 
     72,600 นต. 

41 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      70,000 นต. 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. ด้านประสิทธิภาพ (ต่อ) 
42 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับการวางแผน         

การติดตามผลและการพัฒนาการศึกษา 
158,900 สทส. 

43 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 73,850 อก. 
44 จัดงานวันครู ประจ าปี  2564 40,000 อก. 
45 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
52,300 อก. 

46 ปรับปรุงอาคารสถา นที่ และภูมิทัศน์ ส านั กงา นเขตพ้ืนที่ก ารศึกษา
ประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1  

406,500 อก. 

47 แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี  
เขต 1    

116,000 อก. 

 รวม 2,157,075  
 รวมงบประมาณท้ังส้ิน 7,739,245  
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ด้านความปลอดภัย 
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โครงการ    เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางจันทนา   โฉมศรี   2  . นางวัจนา  ชาสิงห์แก้ว 
                                                  3. นายกัลป์  ธารามรรค 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
1. เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
2. ประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 
1. เป้าหมายระดับประเด็น  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ปัญหาความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด) 

ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง       
เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด อาชญากรรม
ทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกลการดูแลความปลอดภัยให้กับ
ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า  
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบและกลไกลการดูแลความ
ปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้้า  

2. รายละเอียดโครงการ 

    2.1 หลักการและเหตุผล 

     ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 
รัฐบาลจึงก้าหนดให้การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่ส้า คัญและเร่งด่วนในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยยึดหลัก "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ้าบัดรักษา ผู้ ค้า คือผู้ ที่ ต้องได้รับโทษตาม
กระบวนการยุติธรรม" ซ่ึงก้าหนดให้เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็น
เหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ให้ร่วมด้าเนินการในลักษณะ
บูรณากา ร ควบ คู่กับมา ตรการทางกฎหมาย  ซ่ึ งจา กสถานการ ณ์กา รแพร่ร ะบา ดของยาเสพติด               
ในประเทศไทย พบว่ามีเด็กและเยาวชน จ้านวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความต้ังใจ 
และเกิดจากการหลงผิดโดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะท้าให้เด็กและเยาวชน         
มีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพ่ิมมากขึ้นอีก เช่น เด็กและเยาวชน เป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลอง ต้องการ
เรียกร้องความสนใจ การสร้างการยอมรับ กล้าท้าในสิ่งที่ท้าทาย การชักจูง และการหลอกลวง เป็นต้น 
ดังนั้น เด็กและเยาวชนจ้าเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
การรู้โทษที่ร้ายแรงของสิ่งเสพติดอย่างเหมาะสม การรู้จักการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และสิ่งส้าคัญคือการสร้าง
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ภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยผนึกก้าลังทุกภาคส่วน ให้ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมแรง
ร่วมใจเป็นพลังของแผ่นดิน ที่จะต่อสู้เพ่ือเอาชนะปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
ซ่ึงเป็นภารกิจที่ทุกภาคส่วนต้องด้าเนินการร่วมกัน และในสภาพปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ   
ยาเสพติด มาในรูปแบบและวิธีต่าง ๆ เข้าไปสู่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงมีความจ้าเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้น 
เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดท้าโครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาขึ้น   

    2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในสถานศึกษา  
          2.2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ให้กับนักเรียน 
          2.2.3 เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนน้าต้านภัยยาเสพติด 
          2.2.4 เพ่ือสนับสุนนและส่งเสริมการด้าเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 2.2.5 เพ่ือก้ากับ ตรวจติดตามผลการด้าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ  
               1) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนด้าเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
               2) นักเรียนเข้ารับการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  จ้านวน 240 คน ในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ  

  1) โรงเรียนมีการป้องกันยาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
  2) ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเป็นแกนน้าเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
  3) ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดมีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

    2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกัน    
พร้อมรับมอบการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
2. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามโครงการ  
    2.1 ร้อยละของนักเรียนเข้ารับการอบรมมีทักษะชีวิต เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะ     
อันพึงประสงค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
    2.2 ร้อยละของสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน       
ยาเสพติด 
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    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดของโรงเรียนขยายโอกาส          
ทางการศึกษา จ้านวน 30 โรงเรียน 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          พ้ืนที่ด้าเนินการ อ้าเภอเมืองราชบุรี อ้าเภอปากท่อ อ้าเภอจอมบึง อ้าเภอสวนผึ้ง อ้าเภอวัดเพลง
และอ้าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 350,000.-  บาท  แยกเป็น  
         3.1.1 งบประมาณส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ้านวน ........-........บาท                 
         3.1.2 งบประมาณส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  350,000.-  บาท  
         3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ) ...................       

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                  

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืน ๆ  รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
และทักษะชีวิตพิชิตปัญหา 

- 320,000 - 320,000 ม.ค.-มี.ค. 
2564 

2 กิจกรรมท่ี 2 ประเมินสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และก้ากับ 
ตรวจติดตามผลการด้าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

- 30,000 - 30,000 ม.ค.-ก.ย. 
2564 

รวม - 350,000 - 350,000  

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและ
ทักษะชีวิตพิชิตปัญหา จ้านวน 3 วัน 2 คืน        
(ผู้เข้ารับการอบรมลูกเสือ จ้านวน 240 คน ผู้ก้ากับ
ลูกเสือ จ้านวน 30 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 
จ้านวน 10 คน) 
1.1 ค่าอาหาร 280 คน ๆ ละ 7 ม้ือ ๆ ละ 80 บาท 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 280 คน ๆ ละ 6 
ม้ือ ม้ือละ 35 บาท 
1.3 ค่าที่พัก 280 คน ๆ ละ 2 คืน ๆ ละ 120 บาท 
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 2 คน ๆ ละ      
24 ชม. ๆ ละ 600 บาท 
1.5 ค่าวัสดุ 

320,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

28,800 
 

 
 
 
 
 

156,800 
58,800 

 
67,200 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,400 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2 กิจกรรมท่ี 2 ประเมินสถานศึกษาสีขาว        

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และก้ากับ      
ตรวจติดตามผลการด้าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ้านวน 7 คน ๆ ละ 120 บาท 
จ้านวน 20 วัน 
2.2 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง จ้านวน 20 วัน ๆ ละ    
500 บาท 
2.3 ค่าวัสดุ 

30,000   
 
 
 

16,800 
 
 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 

3,200 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 350,000 28,800 299,600 21,600 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ไม่ครบก้าหนด เนื่องจากป่วย   ครูผู้ดูแล
นักเรียนมาส่งนักเรียนแล้ว ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว   
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ประสานงานกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกระยะ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

      2) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนน้าต้านภัยยาเสพติด และเข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา 
      3) โรงเรียนด้าเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน และเฝ้าระวังภัยยาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
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โครงการ   สร้างจิตส านึกความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์  2. นางวัลนิภา  สุวรรณสะอาด 
    3. นางดวงตา  เข็มทอง   4. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  1. เป้าหมาย อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
  2. ประเด็น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างย่ังยืน 
  1. เป้าหมายระดับประเด็น สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
  2. แผนย่อยของแผนแ ม่บทฯ การจัดการมล พิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเค มี                         
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ  ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริ ม           
คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้้า 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแล     
ความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคาม               
ทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่                    
และโรคอุบัติซ้้า 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก้าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน                           
ในสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นวาระแห่งชาติ ให้ทุกส่วนราชการ
ด้าเนินงานรณรงค์และสร้างวินัย จิตส้านึกในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจร ตามแผนพัฒนา
ปี พ.ศ. 2559 - 2564  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่จ ะเติบโตเป็นพลเมืองของชาติในอนาคต                
เป็นพลเมืองดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่เน้นการสร้างวินัยเรื่องการจัดการขยะ แยกขยะ     
ธนาคารขยะ และการมีจิตส้านึกด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม     
เพ่ือคุณภาพชีวิตและความเจริญก้าวหน้าม่ันคงของชาติในอนาคตต่อไป 
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 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ด้าเนินการปฏิบัติการภาคสนาม
ร่วมกับบุคลากรในเขตพ้ืนที่ ฯ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้น้านักเรียนร่วมกันจัดการคัดแยกขยะ      
แบบครบวงจร  และในปีงบประมาณ 2564 นี้ได้ร่วมท้างานเป็นเครือข่ายท้างานจัดการขยะแบบครบวงจร
ร่วมกับจังหวัดราชบุรี และส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ                         
ในการจัดการขยะต้นทาง ขยะกลางทาง และขยะปลายทาง ในที่สุดคือการน้าไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนจากขยะชุมชน 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาได้เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

2.2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมกา รพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้ 

2.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษาเห็นความส้าคัญของการลดปริมาณขยะทุกชนิดและมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเหมาะสม 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) สถานศึกษาในสังกัด จ้านวน 175 โรงเรียน มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน้าไปจัดการ
อย่างเหมาะสม 
               2) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดท้าแผนปฏิบัติการลด                   
และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ลดลงร้อยละ 5 ต่อเดือน 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 

       1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริม
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
         2) ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี              
เขต 1 สามารถลดปริมาณขยะ และมีพฤติกรรมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1.2 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก 
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามโครงการ  
    2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  

 
ร้อยละ 3 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 

     



         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ราชบุรี เขต 1   114 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารส้านักงาน                           
เขตพ้ืนที่ฯ ข้าราชการและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด้าเนินการ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 33,000 บาท แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ้านวน 18,000 บาท 
          3.1.2 งบประมาณส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 15,000 บาท 
 3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   ................... 

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ          

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : คัดเลือกโรงเรียนที่มี         
“การสร้างจิตส้านึกความรู้ในการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

18,000 
 

- - 18,000 
 

มกราคม - 
กันยายน 2564 

2 กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรม สพป.ราชบุรี เขต 1 
ช่วยกันลด ช่วยกันแยก 

- 15,000 
 

- 15,000 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 : สรุปประเมินผล/รายงานผล
โครงการ 

- - - - ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 18,000 15,000 - 33,000 - 

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 : คัดเลือกโรงเรียนที่มี “การสร้างจิตส้านึก
ความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
1.1 จัดท้าค้าสั่งแต่งต้ังคณะท้างาน 
1.2 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครสถานศึกษาที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งเล่มเอกสารรายงานโครงการ
และคลิปวีดีโอ (เครือข่ายละ 1 โรงเรียน) 
1.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน้าเสนอกิจกรรม 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 9 โรงเรียน ๆ ละ 2,000 บาท 
1.4 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม 

18,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18,000 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรม สพป.ราชบุรี เขต 1 
 ช่วยกันลด ช่วยกันแยก 
- ค่าวัสดุโครงการ 

15,000 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

15,000 
3 กิจกรรมท่ี 3 : สรุปประเมินผล/ รายงานผลโครงการ - - - - 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 33,000 - - 33,000 
 (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
 1) ปัจจัยความเสี่ยง งบประมาณ (ค่าชดเชยน้้า มัน) มีความจ้าเป็น ในด้านการนิเทศติดตาม        
การจัดกิจกรรม  
 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้สถานศึกษาสรุปกิจกรรมโดยการส่งสื่อการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนเป็น VDO และการรายงานโครงการ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      1) สถานศึกษาในสังกัดด้าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
เสริมสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์                            
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัว 
 2) นักเรียนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม             
ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้ 
 3) ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถ    
ลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม 
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โครงการ                     “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
       สยามบรมราชกุมารี  ปีท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์       

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและและเทศชาติ  

1. เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
2. พัฒนาการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
          1. เป้าหมายระดับประเด็นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อยพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้อง กับนโยบาย สพฐ. ด้ านควา มปลอดภั ย ข้ อที่  1พัฒนา ร ะบบและกลไกในกา รดูแล              
ความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคาม               
ทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่                    
และโรคอุบัติซ้้า 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1  พัฒนาระบบและกลไก            
ในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและ      
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่                    
และโรคอุบัติซ้้า 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 

    ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ 11 หน่วยงาน คือ มูลนิธิสวนสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนา
ที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ส้านักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
องค์การสวนสัตว์ และกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอร์เรชั่น จ้ากัด จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรและ
ธรรมชาติที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จ้านวน 29 แห่ง มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรค่ายครอบคลุมทุกด้านของ
การด้ารงชีวิต ให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อันเป็นแนวทางสู่ความม่ันคงและความยั่งยืนของชาติ ตาม 
“ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ“แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ควบคู่กับการ
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะส้าคัญของ
ผู้เรียน รวมถึงนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของรัฐบาล และเป็นการจัดการเรียนที่เสริม     
ให้เยาวชนรู้จักแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ อันน้าไปสู่
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การปลูกจิตส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงห่วงใยในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้นักเรียนเกิดความตระหนัก รัก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง ร่วมกันป้องกันไฟป่า รวมถึงเน้นด้านการจัดการขยะในโรงเรียน
และท้องถิ่น จัดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 240 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น ลๆะ  60 คน    

 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
ราชบุรี เป็น 1  ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทั่วประเทศ ที่รับมอบภารกิจการจัด “ค่ายเยาวชน รักษ์
พงไพร” ให้เป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติในการฝึกการด้ารงชีพขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้นักเรียนเป้าหมายได้มี
ทักษะชีวิตจากการปฏิบัติจริง   ในที่และได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะช่วยในการพัฒนาแนวความคิด การอยู่
อย่างพอเพียงและเสริมสร้างจิตส้านึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้  สร้างจิตส้านึกการบริหารจั ดการขยะ น้้า เสีย พลังงานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 2.3 เพ่ือปลูกจิตส้านึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และร่วมกันป้องกันไฟป่า  

    2.3 เป้าหมาย  
2.3.1 เชิงปริมาณ 

               1) ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของสถานศึกษาที่เข้าโครงการ
ค่าย “เยาวชน  รักษ์พงไพร” รู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
               2) ร้อยละ 95 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของสถานศึกษาที่เข้าโครงการ    
ค่าย “เยาวชน  รักษ์พงไพร” มีความรู้  สร้างจิตส้านึกการบริหารจัดการขยะ น้้า เสีย พลังงานและ             
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
               3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เ ข้าโครงกา ร  ค่าย “เยาวชน  รักษ์พงไพร” มีจิ ตส้านึ ก               
เกิดความตระหนัก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า และร่วมกันป้องกันไฟป่า 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าโครงการ ค่าย “เยาวชน  รักษ์พงไพร” จัดท้าหลักสูตร
สถานศึกษา จั ดกิจกรรมกา รเรียนการสอนที่สอดคล้องและสร้างจิตส้านึกในพระราชกร ณียกิจ ฯ            
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า และร่วมเป็น “เยาวชน  รักษ์พงไพร” ที่ มีจิตอาสาเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติต่อไป 
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  2)  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่เข้าโครงการ ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร” มีความรู้ 
ความเข้าใจ ถึงความส้าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีจิตส้านึกการบริหาร
จัดการขยะ น้้าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ รักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิธีป้องกันไฟป่า 
  3) นักเรียนที่เข้าโครงการ ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร” เกิดความตระหนักรักและหวนแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และร่วมกันป้องกันไฟป่า  

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรัก และมีทัศนคติที่ ดี
ต่อสถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์    
ทรงเป็นประมุข 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1.3 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้  ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
2. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามโครงการ 
    2.1 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการ เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้และสัตว์ป่า 

 
100 

 
 

95 
 

80 
 
 

100 

   2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
          สถานที่ด้าเนินการ ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น  275,000 บาท  แยกเป็น 
  3.1.1 งบประมาณส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ้านวน  -   บาท 
  3.1.2 งบประมาณส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จ้านวน  275,000 บาท 
  3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)  .............. 
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    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ             

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 เข้าอบรมกับคณะวิทยากร สพฐ. 
กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ           
เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา   

- - - - ก.พ. 2564 
 

2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าค่าย
นักเรียน “เยาวชน..รักษ์พงไพร” ณ ศูนย์ศึกษา 
ธรรมชาติและสัตว์ป่าราชบุรี (อ่างเก็บน้้าห้วย
อะนะ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (พักค้างคืน)  
จ้านวน 4 รุ่น 

- 275,000 - - เม.ย.2564 
-  
พ.ค. 2564 
 

3 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตามและประเมินผล - - - - พ.ค.2564-
ก.ย.2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 น้าเสนอนิทรรศการและร่วมงาน 
"สีสันพรรณไม้ เทิดไท้ บรมราชินีนาถ" ณ       
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ กรุงเทพ 

- - - - ก.ค.2564- 
ส.ค.2564 

 รวม - 275,000 - 275,000  

         3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 เข้าอบรมกับคณะวิทยากร  สพฐ. กรมป่าไม้ 
กรมอุทยานฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชด้าริเขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา   

- - 
 

- 
 

- 

2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าค่ายนักเรียน 
“เยาวชน..รักษ์พงไพร” ณ ศูนย์ศึกษา ธรรมชาติและสัตว์
ป่าราชบุรี (อ่างเก็บน้้าห้วยอะนะ) อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี 
(พักค้างคืน) จ้านวน 4 รุ่น 
1. ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 5 ม้ือ  ๆละ 120 บาท x 80 คน x 
4 รุ่น 
2. ค่าเครื่องด่ืมและอาหารว่าง จ้านวน 6 ม้ือ  ๆละ 35 บาท x 
80 คน x 4 รุ่น 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร” 
4. ค่าพาหนะรถรับ - ส่งนักเรียน 

275,000 
 
 
 

- - 
 
 
 

192,000 
 

67,200 
 
 

12,720 

- 
 
 
 
 
 
 
 

3,080 

 
 



         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ราชบุรี เขต 1   120 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตามและประเมินผล - - - - 
4 กิจกรรมท่ี 4 น้าเสนอนิทรรศการในงาน            

"สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ณ สวนสมเด็จ-
พระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ กรุงเทพฯ (ถ้ามี สพฐ. จะจัดสรร
ให้เพ่ิมเติม) 

- - - - 

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 275,000 - 271,920 3,080 

 (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
          1) ปัจจัยความเสี่ยง 

   1. ก้าหนดโครงการต้องด้าเนินการเวลาภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ซ่ึงเป็นในช่วงเวลา
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียนและอากาศค่อนข้างร้อน 
            2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการเข้าค่ายอบรมในส่วนของของนักเรียนอย่างเดียว ซ่ึงในการ
อบรมจ้าเป็นต้องมีครูของโรงเรียนที่ควบคุมนักเรียนมา วิทยากรหรือครูพ่ีเลี้ยงที่ได้รับการอบรมจาก
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะศึกษานิเทศก์ 
         2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  1. ได้ประสานกับโรงเรียนไว้ก่อนปิดเทอมโดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง  
      - ก้าหนดช่วงที่ 1 ได้แก่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  อบรมช่วงเดือน พฤษภาคม  2564       
      - ก้าหนดช่วงที่ 2 ได้แก่ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4  อบรมช่วงเดือน  มิถุนายน  2564   

            2. ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่านิเทศติดตามมาเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมค่ายนักเรียน 
เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1) นักเรียนมีความรู้ และซาบซ้ึงเก่ียวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
 2) นักเรียนมีทักษะ ตระหนักในหน้าที่ เห็นคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีจิตส้านึกการจัดการขยะ น้้าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพและร่วมกันป้องกันไฟป่า 

3) ครูผู้สอนมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสอนสร้างจิตส้านึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รักและ
หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และร่วมกันป้องกันไฟป่า 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ สร้างจิตส้านึกการบริหารจัดการขยะ น้้าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ด้านโอกาส 
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โครงการ    การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางรุ่งอรุณ   สว่างดี    2. นางมนิษา   อรุณเนตร 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

1. เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาตนตลอดช่วงชีวิต 
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1.   เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน 

ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่ มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้            
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น 
2. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/ วัยรุ่น  มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  

รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส้านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อ 2 ด้านโอกาส ข้อ 2.2 ด้าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์
ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อ 2 ด้านโอกาส ข้อ 2.2 ด้าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
         ด้วยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
รับนักเรียน สังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้เด็กทุกคน         
มีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส   
ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักด้าเนินการแบบมีส่วนร่วม สร้างโอกาสที่เป็นธรรม     
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องต ามเจตนารมณ์    
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่รัฐต้องด้าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษา         
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ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ค้าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง  ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์ หรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียน           
ในสถานศึกษา 

  ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดท้าโครงการการรับนักเรียน                   
ปีการศึกษา 2564 ขึ้น  เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียน       
ที่เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักด้าเนินการแบบมีส่วนร่วม            
โดยมีรูปแบบการจัดการศึกษาที่หลายหลาย และไม่ออกจากระบบการศึกษาก่อนวัยอันสมควร  

    2.2 วัตถุประสงค์ 
           2.2.1 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาส้าหรับประชากรวัยเรียน          

กลุ่มอายุ 4 – 6 ปี ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น 

  2.2.2 เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาภาคบังคับ ส้าหรับประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ  
ย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกหรือจนสอบได้ชั้นปีที่ เก้าของการศึกษาภาคบังคับให้ทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

  2.2.3 เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ประชากรวัยเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าถึงการบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้ เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 

  1) เด็กจ้านวน 4,229 คน ตามเอกสาร ทร. 14  ที่เกิดในช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 
พฤษภาคม 2560 (อายุครบ 4 ปีบริบูรณ์ นับถึง 16 พฤษภาคม 2564) ในเขตพ้ืนที่บริการของส้านักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาอย่างทั่วถึง
ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 
  2) เด็กจ้านวน 4,587 คน ตามเอกสาร ทร. 14  ที่เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 
2557 ในเขตพ้ืนที่บริการของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ได้ เข้าเรียนใน        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามประกาศส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ในสถานศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนครบร้อยละ 100  
         3) เด็กจ้านวน 3,814 คน ที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 
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                4) เด็กจ้านวน 24,575 คน ที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา         
ปีที่ 3 ในเขตพ้ืนที่บริการของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เข้าถึงบริการ
การศึกษาภาคบังคับ ในสถานศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้ เรี ยนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และมีคุณภาพด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 

         1) เด็กที่เกิดในช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2560 (อายุครบ 4 ปี
บริบูรณ์ นับถึง 16 พฤษภาคม 2564) ในเขตพ้ืนที่บริการของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้เข้าถึงบริการการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้ เรียน ให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนา เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ  

                2) เด็กที่เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 ในเขตพ้ืนที่บริการของส้านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษา       
อย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพด้วยกระบวนการรับ
นักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค  

         3) เด็กที่จบการศึกษาระดับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษา ในสังกัด
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อย่างทั่วถึง 
ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  

         4) เด็กที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพ้ืนที่
บริการของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เข้าถึงบริการการศึกษาภาคบังคับ                        
ในสถานศึกษาอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ  
ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค  

            2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
    - ระดับปฐมวัย 
    - ระดับประถมศึกษา 
    - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามโครงการ 
   1. อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
      - ระดับปฐมวัย 
      - ระดับประถมศึกษา 
      - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   2. เปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร เข้ามาดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้คงอยู่ในระบบ
การศึกษาและไม่ออกกลางคัน เช่น การให้ทุนการศึกษา การแนะแนวการศึกษาต่อ 
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     2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  
          ประชากรวัยเรียน  ต้ังแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ  ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

          สถานที่ด้าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประกอบด้วย 6 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองราชบุรี ปากท่อ วัดเพลง จอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 12,000  บาท  แยกเป็น 
        3.1.1 งบประมาณส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ้านวน ...-......บาท 
        3.1.2 งบประมาณส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ้านวน  12,000  บาท 
        3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   .................. 

   3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืน ๆ รวม 

1 กิจกรรม งานการรับนักเรียน 

     ประสานขอความอนุเคราะห์-ข้อมูลประชากร
จากส้านักทะเบียนราษฎรในท้องที่ จ้านวน  6 
อ้าเภอ ในเขตพ้ืนที่บริการของส้านักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ต.ค.63 - มิ.ย.64 

พ.ย. - ธ.ค.63   

2 ด้าเนินการคัดลอก ทร. 14 เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2558 
ในเขตพ้ืนที่บริการ แยกเป็นรายโรงตามเขตพ้ืนที่
บริการ 

- 7,500 - 7,500 ธ.ค.63 – ม.ค.64 

3 ประชุมคณะกรรมการจัดท้านโยบายและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

 4,500  4,500 ธ.ค.63 – ม.ค.64 

4 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน     ก.พ. – มี.ค. 64 
5 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน     มี.ค. 64 -  
6 ก้ากับ ติดตามการด้าเนินงานรับนักเรียนในระดับ

ก่อนประถมศึกษา, ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด 

    มิ.ย.64 
 

7 สรุปและประเมินผล     มิ.ย.64 
 รวม - 12,000 - 12,000  
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประสานขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรจาก    
ส้านักทะเบียนราษฎรในท้องที่ จ้านวน 6 อ้าเภอ        
ในเขตพ้ืนที่บริการของส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- - - - 

2 ด้าเนินการคัดลอก ทร. 14 เด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2558    
ในเขตพ้ืนที่บริการ แยกเป็นรายโรงตามเขตพ้ืนที่บริการ 

7,500 3,000 - 4,500 

3. ประชุมคณะกรรมการจัดท้านโยบายและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

4,500 - - 4,500 

4 ประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน - - - - 
5 จัดต้ังศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน - - - - 
6 ก้ากับ ติดตามการด้าเนินงานรับนักเรียนในระดับก่อน

ประถมศึกษา, ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด 

- - - - 

7 สรุปและประเมินผล - - - - 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 12,000 3,000 - 9,000 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
         ปัจจัยความเส่ียง   
         1. สถานศึกษา ขาดความรู้ ความเข้าใจสาระของนโยบายการรับนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี 
         2. ขาดการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้เห็นความส้าคัญของการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
         แนวทางการบริหารความเส่ียง  
         1. ประสานงานเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจในนโยบายของแต่ละปีให้ชัดเจน 
         2. เน้นย้้าบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุน ดูแลให้ความช่วยเหลือ ติดตาม   
ให้เด็กเรียนอยู่ในระบบจนจบการศึกษาภาคบังคับ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        5.1 ประชากรวัยเรียนตามเกณฑ์ กลุ่มอายุ 4 – 6 ปี และย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงปีที่สิบหกทุกคน ได้รับ
การศึกษาภาคบังคับและขั้นพ้ืนฐานทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ มีโอกาส
ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมก้น โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  
        5.2 นักเรียนเรียนจบการศึกษาตามก้าหนดเวลาของหลักสูตร และเข้ารับการศึกษาต่อในสายสามัญ
และสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
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โครงการ    งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางจันทนา   โฉมศรี      2. นางรุ่งอรุณ  สว่างดี 
     3. นางสาวเบญจมาศ  หลงสมบุญ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
2. ประเด็น การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส้าหรับศตวรรษที่ 21  

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพตามควา มถนัดและ

ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง               

ในศตวรรษที่ 21 
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ          

การเรียนรู้ และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อ 2 ด้านโอกาส ข้อ 2.2 ด้าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์
ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อ 2 ด้านโอกาส ข้อ 2.2 ด้าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับ
การศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 
สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง 
รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
              ด้วยส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานส้าหรับเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมุ่งเน้นให้ การจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมของนักเรียนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลส้าเร็จของการจัด
การศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยมีรูปแบบและ
วิธีการจัดการแข่งขันเพ่ือสอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยมีหลักการจัดการ
แข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติใน 4 ภูมิภาค ผู้ที่ เป็น
ตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ 
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             ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในการจัด
การศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ  ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพและสุนทรียภาพ กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจน
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างเต็มความสามารถ 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความรู้ความสา มารถทางวิชากา ร  
ศิลปะการแสดง และทักษะ ด้านวิชาชีพ  
         2.2.2 เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตของเยาวชนที่เข้าสู่วัยรุ่น ให้มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา สามารถด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้  
         2.2.3 เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาประชากรวัยเรียน ให้มีความรู้  ความเข้าใจ มีทักษะและวิถีชีวิตร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะและประสบการณ์ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
         2.2.4 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างเต็มความสามารถ 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จ้านวน 175 โรงเรียน รวม 3 ,200 คน  
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 

         1) นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้าน
ดนตรี นาฎศิลป์  ศิลปะการแสดง 

         2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและน้าไป
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         3) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตามหลักเกณฑ์         
ที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ผู้เรียนมีความสามารถพิเศษด้านทักษะวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้  
และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
    1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ           
และระดับนานาชาติ 
2. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามโครงการ 
   2.1 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านทักษะวิชาการนวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้  
และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด 
    2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ            
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        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1                                            128 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
    2.3  ร้อยละของผู้เรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละระดับ 
          - ระดับกลุ่มโรงเรียน/ เครือข่าย 
          - ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          - ระดับชาติ : ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) 

 
80 
80 
80 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  
         นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 จ้านวน 3,200 คน  

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
         สถานที่ด้าเนินการ โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาป ระถมศึกษาราชบุรี เขต 1                
ประกอบด้วย 6 อ้าเภอ คือ อ้าเภอเมืองราชบุรี ปากท่อ วัดเพลง จอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 983,000  บาท  แยกเป็น 
          3.1.1 งบประมาณส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ้านวน  983,000  บาท 
 3.1.2 งบประมาณส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ้านวน  ……………. บาท 
 3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   ................... 

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืน ๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ 
- จัดสรรงบประมาณให้ตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ:ภูมิภาค (ภาคกลาง
และภาคตะวันออก) จ้านวน 1,000 คน 

147,200 - - 147,200 ธ.ค.2563 

2 กิจกรรมท่ี 2 : จัดการแข่งขันระดับเครือข่าย 270,000 - - 270,000 ส.ค.2564 
 - จัดสรรงบประมาณให้ระดับเครือข่าย จ้านวน 9 

เครือข่าย เพ่ือจัดกิจกรรมการแข่งขันคัดเลือกนักเรียน
ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เครือข่าย ๆ ละ 30,000 บาท 

     

3 กิจกรรมท่ี 3 : จัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 580,000 - - 580,000 ก.ย.2564 
 3.1 ประชุมคณะกรรมการด้าเนินงาน/ คณะกรรมการ

ตัดสิน/ คณะกรรมการออกข้อสอบ/ จ้านวน 650 คน 
     

 3.2 จัดกิจกรรมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ้านวน 3 วัน โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วม 
จ้านวน 3,200 คน 
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 3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 : ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ 

- จัดสรรงบประมาณให้ตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา      
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ:ภูมิภาค (ภาคกลาง     
และภาคตะวันออก) จ้านวน 1,000 คน 
- ค่าอาหารครูที่น้านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จ้านวน  
320 คน 1 วัน 120 บาท เป็นเงิน 38,400 บาท 
- ค่าอาหารนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จ้านวน 680 คน 
2 ม้ือ ๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 95,200 บาท 

133,600   
 
 
 

38,400 
 

95,200 
 

 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดการแข่งขันระดับเครือข่าย 
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ส้าหรับนักเรียน         
ครูและกรรมการ ระดับเครือข่าย จ้านวน 9 เครือข่าย   
เครือข่ายละ 30,000 บาท 

270,000 - 270,000 - 

3 กิจกรรมท่ี 3 จัดการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
3.1 ประชุมคณะกรรมการด้าเนินงาน/คณะกรรมการ
ตัดสิน/ เจ้าหน้าที่  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม คณะกรรมการตัดสิน 
จ้านวน 650 คน จ้านวน 1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท          
เป็นเงิน 22,750 บาท 

3.2 จัดกิจกรรมการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา        
ในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ้านวน 3 วัน โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วม 
จ้านวน 3,200 คน 
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน จ้านวน 85 คนๆละ  
500 บาท 

- ค่าอาหารครูที่น้านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รวม        
600 คน นักเรียน 3,200 คน และกรรมการ 650 คน
จ้านวน 1 ม้ือ ๆ ละ 70 บาท   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมส้าหรับกรรมการ        
จ้านวน 650 คน จ้านวน 3 วัน 6 ม้ือๆ ละ 35 บาท  
- ค่าจ้างเหมาจัดท้าป้ายไวนิล 8 ผืน 
- ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง 
- ค่าวัสดุส้านักงาน 

579,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42,500 
 

 
 
 

22,750 
 
 
 
 
 
 
 
 

311,500 
 
 

136,500 
 

15,000 
20,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,150 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 983,000 42,500 505,750 31,150 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 
        ปัจจัยความเส่ียง   
             1. งบประมาณในการด้าเนินการจัดการแข่งขันมีไม่เพียงพอ  
             2.  กรรมการตัดสินบางคน ยังขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตัดสิน 
             3.  สถานศึกษาบางแห่งมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการน้านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
        แนวทางการบริหารความเส่ียง 
             1. ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน เช่น โรงไฟฟ้า สหกรณ์ 
             2. ขอความอนุเคราะห์กรรมกรที่มีความรู้ ความสามารถโดยตรงจากหน่วยงานอ่ืน 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         5.1 นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จ้านวน 3,200 คน ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
หัตถกรรม  
       5.2 นักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ :ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก         
ได้รับประสบการณ์ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
       5.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและน้าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1                                            131 

โครงการ    ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ    1. นางจันทนา   โฉมศรี 2  . นางวัจนา ชาสิงห์แก้ว 
                                                  3. นายกัลป์ ธารามรรค 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
3. เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้้าในทุกมิติ 
4. ประเด็น การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย มีระบบและกลไกลในการให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย         

ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น และเด็ก         
ออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านโอกาส 2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชน  
ที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น     
และเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2. รายละเอียดโครงการ 

    2.1 หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา   ความสามารถ        
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น 
นอกจากจะด้าเนินการ  ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่ วยเหลือแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส้าคัญ  เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้าน
การสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว   ปัญหา       
การแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกัง วล ความเครียด ซ่ึงล้วนแต่เป็นผลเสียต่อ
สุขภา พจิตและสุขภา พกายของทุกคนจนน้า ไปสู่ กา ร เ กิดปัญหา และสภา วะวิ กฤตทา งสั งคม                 
ด้วยความตระหนักถึงความส้าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความพร้อมอย่างเป็นองค์รวม     
ทั้งด้ านร่ างกาย  ปัญญา ความรู้ความสามารถ   คุณธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนให้ มีทักษะในการด้ารงชีวิ ต                    
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เช่น สาธารณสุขจังหวัดและอ้าเภอในการคัดกรองนักเรียน จัดท้าระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซ่ึงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือการส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหา
ให้แก่นักเรียน เพ่ือ ให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ ดี             
มีทักษะในการด้ารงชีวิต และรอดพ้นจากสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย 
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 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    เป็นกระบวนการด้าเนินงานดูแลและช่วยเหลือนักเรียน       
อย่างมีขั้นตอน  พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท้างานที่ชัดเจน   โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและ          
ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด้าเนินการ  ซ่ึงกระบวนการด้าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น 
ครูที่ปรึกษาจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลแล้วน้าผลท่ีได้มาจ้าแนกตามเกณฑ์การคัดกรอง  แยกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
เพ่ือน้าไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ตรงตามจุด นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ครู   อาจารย์  ผู้ปกครอง และ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้ใช้เป็นกลไกในการพิทักษ์ ปกป้อง   คุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่รอด
ปลอดภัยจากปัญหาต่าง ๆ   ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เล็งเห็ น              
ถึงความส้าคัญ จึงได้จัดท้าโครงการนี้ขึ้น 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพ โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
          2.2.2 เพ่ือให้นักเรียนด้อยโอกาสและประสบปัญหาเดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
สามารถ เรียนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาบางส่วนแก่
ผู้ปกครอง 
 2.2.3 ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสังกัด
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2.2.4 ส่งเสริมครูท้าหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ส่งเสริมและสนับสนุนด้าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา จ้านวน 
175 โรงเรียน     

               2) สนับสนุนการเฝ้าระวังนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมในพ้ืนที่อ้าเภอ 6 อ้าเภอ 
               3) คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ และสนับสนุนกิจกรรมการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน จ้านวน 9 เครือข่าย 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 

       1) สถานศึกษาในสังกัดด้าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นต้นแบบได้ 
                 2) มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไม่เหมาะสมครอบคลุม  
6 อ้าเภอ 
                 3) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือสามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 

    2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
 

85 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามโครงการ  
   2.1 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2 ร้อยละของเครือข่ายในการเฝ้าระวังนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมครอบคลุม       
6 อ้าเภอ 
   2.3  ร้อยละของนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือสามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ  

 
85 
 

80 
 

80 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ สถานศึกษาและนักเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          พ้ืนที่ด้าเนินการ อ้าเภอเมืองราชบุรี อ้าเภอปากท่อ อ้าเภอจอมบึง อ้าเภอสวนผึ้ง อ้าเภอวัดเพลง
และอ้าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 128,000.-  บาท  แยกเป็น  
         3.1.1 งบประมาณส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ้านวน ........-......บาท                 
         3.1.2 งบประมาณส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน  128,000  บาท  
         3.1.3 อ่ืน ๆ (ระบุ) ...................       

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืน ๆ รวม 

1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรม
นักเรียนไม่เหมาะสมช่วงเทศกาล         
วันวาเลนไทน์ และเทศกาล                  
วันลอยกระทง 

- 3,000 - 3,000 ต.ค. 2563– 
ก.ย. 2564 

2 การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน       
ที่เผชิญเหตุพิเศษและสนับสนุน          
การเยี่ยมบ้านนักเรียน 

- 50,000 - 50,000 ต.ค. 2563– 
ก.ย. 2564 

3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร 
(ศตข.สพฐ.) 

- 5,000 - 5,000 เม.ย.-พ.ค. 
2564 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูท้าหน้าที่
นักจิตวิทยาโรงเรียน 

- 55,000 - 55,000 พ.ค.-มิ.ย. 2564 

5 การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- 15,000 - 15,000 พ.ค.-ส.ค. 2564 

6 สรุปผลการด้าเนินงานตามโครงการ - - - - ก.ย. 2564 
 รวม - 128,000 - 128,000  
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3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
ไม่เหมาะสม ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ และเทศกาล
วันลอยกระทง 
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ้านวน 10 คน ๆ ละ 120 บาท 
จ้านวน 2 วัน 
1.2 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง จ้านวน 2 วัน ๆ ละ          
300 บาท 

3,000   
 
 

2,400 

 
 
 
 
 

600 

2 การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ 
และเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง จ้านวน 3 คน ๆ ละ 120 บาท 
จ้านวน 60 วัน  
2.2 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง จ้านวน 60 วัน ๆ ละ         
300 บาท 
2.3 ค่าวัสดุเยี่ยมบ้านนักเรียน ประเภทเครื่องอุปโภค 
และเครื่องบริโภค 

50,000   
 

21,600 

 
 
 
 

18,000 
 

10,400 

3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
เฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร (ศตข.สพฐ.) 
3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

5,000   
 

5,000 

 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการครูท้าหน้าที่นักจิตวิทยา
โรงเรียน ครู จ้านวน 175 คน วิทยากรและเจ้าหน้าที่ 
จ้านวน 10 คน 
4.1 ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 185 คน  ๆละ 140 บาท  
4.2 ค่าเครื่องด่ืมและอาหารว่าง จ้านวน 185 คน  
คนละ 35 บาท จ้านวน 2 ม้ือ 
4.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 2 คน ๆ ละ 6 ชม.  
ชม. ละ 600 บาท 
4.4 ค่าวัสดุ 

55,000  
 
 
 
 
 

7,200 

 
 
 

25,900 
12,950 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,950 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
5 การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง จ้านวน 7 คน ๆ ละ 120 บาท 
จ้านวน 10 วัน 
2. ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง จ้านวน 10 วัน ๆ ละ 300 บาท 
3. ค่าวัสดุ 

15,000   
 
 

8,400 

 
 
 
 

3,000 
3,600 

6 สรุปผลการด้าเนินงานตามโครงการ - - - - 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 128,000 7,200 83,450 46,350 

 (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารไม่เห็นความส้าคัญ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) สถานศึกษามีการด้าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

      2) มีเครือข่ายการเฝ้าระวังนักเรียนนักศึกษา ประพฤติตนไม่เหมาะสม ครอบคลุม 6 อ้าเภอ 
               3) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือสามารถเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โครงการ    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย    
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ    1.นางสาวจริยา สุธาพจน์  2.นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์  
                            3.นางสาวศุภากร ทองน้อย 4.นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์           

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ    
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
          1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่ มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้     
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
           2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการต้ังครรภ์จนถึงปฐมวัย 
          3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ   
ที่มีคุณภาพมากขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส ข้อที่ 2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ ดี      
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้สมกับวัย 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านโอกาส ข้อที่ 2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน
มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้สมกับวัย 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
         ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561 -2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก้าหนดให้ มีการพัฒนาเ ด็ก ต้ังแต่ร ะดับปฐมวัย ให้มีสมรรถนะและคุณลั กษณะที่ดี สมวัยทุก ด้า น                    
โดยการปฏิรูปกระบวรการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึ งพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่ หลากหลาย  มีเป้ าหมา ยที่ให้ ผู้ เรียนทุกกลุ่มวัย ได้รับการศึกษาที่ มีคุณภาพมา ตรฐา น                     
มีทั กษะที่ จ้า เป็ นของ โลกอนา คต สา มา รถแก้ปัญหา  ปรับ ตัว  สื่อสา ร และท้ างาน ร่วมกับผู้ อ่ื น                                 
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  

 ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส้าคัญ                  
ของนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าว  ได้ด้า เนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อยอดการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล โดยพัฒนาบุคลากร        
ทางการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนให้เข้มแข็งตลอดจนพัฒนาสื่อ 
อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย 
ส่งเสริม  สนับสนุน สร้างความเข้มแข้งให้กับโรงเรียนทางด้านวิชาการทั้งนี้ เพ่ือวางรากฐานการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือให้การด้าเนินงานการศึกษาปฐมวัยมีการพัฒนาที่เป็นรูป ธรรม
และมีคุณภาพน้าไปสู่การวางรากฐานการศึกษาปฐมวัยที่เข้มแข็งต่อไป 
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    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพ่ือให้สถานศึกษา 175 โรงเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
         2.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ 
เครือข่าย 
         2.2.3 เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
         2.2.4 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย และมีรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
         2.2.5 เพ่ือให้ครูปฐมวัยสา มารถน้าน วัตกร รมที่เหมาะสมกับบริบทของสถาน ศึกษา มาใช้                            
จัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ตามมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560  
         2.2.6 นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
                1) สถานศึกษาจ้านวน 175 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรและมีแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
              2) สถานศึกษาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/  เครือข่าย จ้านวน 7 โรงเรียน ร้อยละ 100                      
สามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
              3) นักเรียนปฐมวัยได้รับการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์การประเมินโดยอยู่ในระดับ 3   
ร้อยละ 85  
              4) สถานศึกษาจ้าน วน 1 75 โร งเรียน ร้อยละ 1 00 จัดประสบการณ์ระดับปฐมวั ย                  
ได้ตามมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 

       1) สถานศึกษาทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
        2) สถานศึกษาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ เครือข่าย สามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3) นักเรียนปฐมวัยที่จบชั้นอนุบาล 2และ3 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
        4) ครูปฐมวัยสามา รถน้าน วัตกรรมที่เหมาะสมกับบริ บทของสถา นศึกษา มาใช้จั ด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
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    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขันพ้ืนฐาน 
        1.1ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
        1.2 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 
        1.3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 85 

 
 ร้อยละ 90 

        1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2.ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามโครงการ 
        2.1 ร้อยละของสถานศึกษาจัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 

 
    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  ครูวิชาการ/ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย และนักเรียน                  
ระดับปฐมวัยในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
          สถานที่ด้าเนินการ    

1. โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 (อ้าเภอเมือง 
อ้าเภอปากท่อ อ้าเภอจอมบึง อ้าเภอวัดเพลง อ้าเภอสวนผึ้ง และอ้าเภอบ้านคา) 

2. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
           3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 112,995 บาท   แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ้านวน 50,110  บาท 
       3.1.2 งบประมาณส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 62,885  บาท 
       3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   ........-........... บาท 

          3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ          

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
1.1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
1.2 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม และการวัดผล
ประเมินผลระดับปฐมวัย 
1.3 สรุป/ รายงานผลโครงการ 
 

50,110 
 

- - 50,110 
 

ตุลาคม 
2563-

กันยายน 
2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

2 กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ/               
สัมมนาเชิงวิชาการ การจัดประสบการณ์รูปแบบ
ต่างๆ เช่น ตามแนวมอนเทสซอรี่ ,ไฮสโคป,     
วอลดอร์ฟ และการสอนแบบโครงการ       
ระดับปฐมวัย พร้อมจัดท้าสื่อส้าหรับเด็กปฐมวัย 
2.1 แต่งต้ังคณะท้างาน 
2.2 ประชุมคณะกรรมการ 
2.3 ร่างแนวทาง 
2.4 จัดท้าแนวทาง 
2.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

- 49,310 
 

- 49,310 
 

ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมประเมินพัฒนาการตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
3.1 ประชุมคณะกรรมการ 
3.2 แต่งต้ังคณะท้างาน 
3.3 ร่างแนวทาง 
3.4 จัดท้าแนวทางการใช้เครื่องมือ 
3.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

- 13,575 - 13,575 ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 : นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม            
และการวัดผลประเมินผล 
4.1 ก้าหนดประเด็นการนิเทศ 
4.2 จัดท้าเครื่องมือการนิเทศ 
4.3 ก้าหนดปฏิทินการนิเทศ 
4.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4.5 สรุปรายงานการนิเทศ 

- - - - ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

5 สรุป/ รายงานผลโครงการ 
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลการด้าเนินงานโครงการ 
5.2 สรุปโครงการ 
5.3 จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการ
เสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
5.4 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 

- - - - ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

 รวม 50,110 62,885 - 112,995  
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3.3รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
1.1การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 
    1.1.1ค่าอาหารกลางวันจ้านวน 191 คน  
ม้ือละ 140 บาท   จ้านวน 1 ม้ือ   
    1.1.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม จ้านวน       
191 คน 35 บาท/ ม้ือ จ้านวน 2 ม้ือ  
    1.1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ้านวน 1 คน 
ชั่วโมงละ 1,200 บาท จ้านวน 6 ชั่วโมง  
    1.1.4 ค่าที่พักวิทยากร 1 คืนๆละ 800 บาท  
    1.1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

50,110 - 
 
 
 

- 
 

- 
 

7,200 
 

- 
- 

- 
 
 
 

26,740 
 

13,370 
 

- 
 

800 
- 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
- 
 

2,000 
2 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ/ 
สัมมนาเชิงวิชาการ การจัดประสบการณ์      
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ตามแนวมอนเทสซอรี่, ไฮสโคป,               
วอลดอร์ฟ และการสอนแบบโครงการ 

49,310 
 

- - - 

 
 

ระดับปฐมวัยพร้อมจัดท้าสื่อส้าหรับเด็กปฐมวัย     
1.1ค่าอาหารกลางวันจ้านวน 191 คน      
ม้ือละ 140 บาท   จ้านวน 1 ม้ือ       
1.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม จ้านวน 191 คน 
35 บาท/ ม้ือ จ้านวน 2 ม้ือ    
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ้านวน 1 คน      
ชั่วโมง ละ 1,200 บาท จ้านวน 6 ชั่วโมง     
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์   

 
 
 
 
 
 

 
- 
 

- 
 

7,200 
 

- 

 
 26,740 

 
13,370 

 
- 
 

- 

 
- 
 

- 
 

- 
 

2,000 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
3.1 ประชุมคณะกรรมการจากเขตพ้ืนที่ร่วมกับครู
ปฐมวัยผู้ทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับแนวทางการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
    3.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ส้าหรับ    
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม เจ้าหน้าที่ จ้านวน        
45 คน ม้ือละ 35 บาท จ้านวน 1 ม้ือ 
     3.1.2 ค่าพาหนะส้าหรับคณะกรรมการในการ
ออกประเมินพัฒนาการ   
     3.1.3 ค่าวัสดุ  

13,575 - 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

1,575 
 
 

10,000 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

2,000 
4 กิจกรรมท่ี 4 : นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม และ

การวัดผลประเมินผล 
- - - - 

5 สรุป/ รายงานผลโครงการ - - - - 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 112,995 14,400 92,595 6,000 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง 1.1 ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจ้านวน 
       1.2 ผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความส้าคัญกับการศึกษาปฐมวัย 

 1.3 ครูผู้ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยไม่สอดคล้องกับการประเมินตามสภาพจริง         
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     2.1 โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม           

      2.2 ชี้แจงให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์และความส้าคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2.3 ประชุมชี้แจงการด้าเนินงานก่อนการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย และนิเทศ    

ติดตามการประเมิน  

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1)  โร ง เรียน ศูนย์ เ ด็กปฐมวั ย ต้นแบบ/ เครื อข่ าย  เป็น แหล่งวิ ชา กา รด้า นปฐมวั ย                           

และมีความเข้มแข็งในการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย 
      2) นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      3) มีรายงานผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา             
ในภาพรวมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
      4) ครูปฐมวัยจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
      5) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและประเมินผล 
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โครงการ   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย    
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวจริยา สุธาพจน์   2. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์  
                    3. นางสาวศุภากร ทองน้อย 4. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์           
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ    
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล        

ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
          3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน            
รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส้านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิต ดีขึ้น  
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส ข้อที่ 2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนมีพัฒนาการ  
ที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้สมกับวัย 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านโอกาส ข้อที่ 2 .1  สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียน     
ทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้สมกับวัย 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
         โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า     
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการริเริ่มด้าเนินการ     
เพ่ือสร้า งทัศนคติที่ ดี ด้า นกา รเรียน รู้ทั กษะและกระบวนกา รทา งวิ ทยา ศา สตร์ ให้ กับ เ ด็ก ต้ังแ ต่              
ระดับปฐมวัย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คราวเสด็จพระราชด้าเนิน
เยือนประเทศเยอรมนี เม่ือปี พ.ศ. 2552  
         ส้านั กงาน เขตพ้ืนที่ก าร ศึก ษาประถมศึกษาร าชบุรี  เขต 1 ไ ด้ด้า เนิ นงานตามโครงกา ร                             
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2554 และพบว่าครูมีปัญหาด้านองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์              
และการเขียนร ายงานโครงงานวิ ทยา ศาสตร์ ซ่ึ งเป็ นกิจกรรมส้าคัญในการด้าเนิ นงาน โคร งกา ร                        
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
พร้อมทั้งส่งเสริมจินตนาการของเด็กให้รักการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ตามธรรมชาติวิทยาศาสตร์ น้าผล  
กา ร ประ เ มิน มา พั ฒนา  แล ะมีค วา ม ต้ั ง ใ จ ใน กา ร จั ด กิ จ กร รมวิ ทย า ศา ส ตร์ ต า มโ คร ง กา ร                             
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ด้วยใจนักวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและมีความสุข 
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    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 พัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง          
         2.2.2 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         2.2.3 โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานฯ 
         2.2.4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ป ระเทศไทย ด้าเนินงานโครงการ                
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ครูปฐมวัยจ้านวน 175 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา สามารถจัดถ่ายทอดความรู้และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง              
               2) เด็กปฐมวัยจ้านวน 175 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  
               3) ร้อยละ 10 0 ของโ รง เรี ยนที่เ ข้า รับกา รประเมินผ่ านกา รประเมินผลงานและ                               
ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย    
               4) สถานศึกษา 175 โรงเรียนระดับปฐมวัย ได้รับการนิเทศติดตามการด้าเนินงานโครงการ                        
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้  และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง                                
         2) เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  
        3) ทุกโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผ่านการ
ประเมินเพ่ือรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย    
        4) สถานศึกษาปฐมวัยทุกแห่งได้รับการนิเทศติดตามการด้าเนินงาน และน้าผลไปพัฒนา            
ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
   1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามโครงการ 
   2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
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    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูวิชาการ/ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย และนักเรียนระดับ
ปฐมวัย ในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
          สถานที่ด้าเนินการ    
         1. โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 (อ้าเภอเมือง อ้าเภอ     
ปากท่อ อ้าเภอจอมบึง อ้าเภอวัดเพลง อ้าเภอสวนผึ้ง และอ้าเภอบ้านคา) 
          2. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    

           3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 114,200 บาท   แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 จ้านวน 109,200  บาท 
       3.1.2 งบประมาณส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ้านวน 5,000  บาท 
       3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   ........-........... บาท 

           3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการทดแทน   
ครูบรรจุใหม่ ครูเกษียณ ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย   
(อบรมออนไลน์) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เก่ียวข้องชี้แจง

นโยบาย   
1.2 จัดท้าแผน/ โครงการตามนโยบาย 
1.3 สร้างเครื่องมือประเมินตามตัวชี้วัด 
1.4 สรุปนิเทศ  ติดตาม รายงานผล 

- - - - ตุลาคม 
2563 -
ธันวาคม 
2563 

2 กิจกรรมท่ี 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง 
รุ่นที่ 1-9  ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
2.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เก่ียวข้องชี้แจง
นโยบาย    
2.2 จัดท้าแผน/ โครงการตามนโยบาย  
2.3 สร้างเครื่องมือประเมินตามตัวชี้วัด  
2.4  สรุปนิเทศ  ติดตาม รายงานผล 

99,200 
 

- - 99,200 
 

มีนาคม 
2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

3 กิจกรรมท่ี 3 : ตรวจผลงาน และการวัดผล 
ประเมินผล โครงการบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
3.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจโครงงาน 

3.2 ด้าเนินการตรวจโครงงาน 
3.3 สรุป และรายงานผลโครงงาน 

- 5,000 
 

- 5,000 
 

เมษายน 
2564 

4 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 : นิเทศติดตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
4.1 ก้าหนดประเด็นการนิเทศ 
4.2 จัดท้าเครื่องมือการนิเทศ 
4.3 ก้าหนดปฏิทินการนิเทศ 
4.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4.5 สรุปรายงานการนิเทศ 

- - - - ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

5 กิจกรรมท่ี 5 : น้าคณะครูเข้าร่วมพิธีรับตรา
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย        
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย     
5.1 ค่าจ้างเหมารถรับส่งคุณครู      

10,000 - - 10,000 พฤษภาคม 
2564 

6 กิจกรรมท่ี 6 : สรุป/ รายงานผลโครงการ - - - - กันยายน 
2564 

 รวม 109,200 5,000 - 114,200  
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการทดแทนครู

บรรจุใหม่ ครูเกษียณ ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย    
(อบรมรมออนไลน์โดยส้านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน) 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 

- 

2 กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง  
รุ่นที่ 1-9 ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
2.1 ค่าอาหารกลางวันจ้านวน 190 คน  
     ม้ือละ 140 บาท จ้านวน 2 ม้ือ  
2.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม จ้านวน 190 
 คน 35 บาท/ ม้ือ จ้านวน 4 ม้ือ  
 2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 2 คน 
     ชั่วโมงละ 600 บาท จ้านวน 12 ชั่วโมง  
2.5 ค่าวัสดุ/ อุปกรณ์ 

99,200 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

14,400 
 

- 

- 
 
 

53,200 
 

26,600 
 

- 
 

- 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5,000 
3 กิจกรรมท่ี 3 ตรวจผลงาน และการวัดผล 

ประเมินผลโครงการบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน จ้านวน 25 คน              
ม้ือละ 120 บาท จ้านวน 1 ม้ือ  
3.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม จ้านวน 25 คน                
ม้ือละ 35 บาท/ ม้ือ จ้านวน 2 ม้ือ 
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

5,000 - 
 
 

- 
 

- 
 

- 

- 
 
 

3,000 
 

1,750 
 

- 

- 
 
 

- 
 

- 
 

250 
4 กิจกรรมท่ี 4 นิเทศติดตามโครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
- - 

 
- - 

5 กิจกรรมท่ี 5 น้าคณะครูเข้าร่วมพิธีรับตรา
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย         
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  
5.1 ค่าจ้างเหมารถรับส่งคุณครู 

10,000 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 

10,000 

- 
 
 

- 
6 กิจกรรมท่ี 6 สรุป/ รายงานผลกิจกรรม - - - - 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 114,200 14,400 94,550 5,250 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง  

1.1. ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจ้านวน 
       1.2. สื่อวัสดุ อุปกรณ์ อาจจะไม่เพียงพอในการปฏิบัติการได้ครบทุกคน 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

2.1. โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม  ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม           
2.2 แบ่งกลุ่มในการหมุนเวียนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) ครูปฐมวัย ที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้  และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง                                 
      2) เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้  และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  
      3)  โ ร งเรี ยนที่เ ข้ ารั บกา รประเ มินฯ ผ่า นกา รประเ มินและไ ด้รั บตร าพระร า ชทา น                            
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
      4) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 
และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      5) โ ร ง เรียนที่ เ ข้ าร่ วมโครงกา ร ไ ด้รั บกา รนิ เทศติดตามกา ร ด้าเนิ น งา นโคร งกา ร                     
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
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โครงการ   การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 2. นางสาวจริยา สุธาพจน์  
    3. นางอรวรรณ แสงทอง  4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์   

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส้าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
          2. ประเด็น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

1. เป้าหมายระดับประเด็น  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล        
ทั้งด้า นร่างกาย  สติปัญญา และคุณธร รม จ ริยธรรม เป็นผู้ ที่ มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21                     
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์ 

3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จ้าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อท่ี  1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภา พ            
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส ข้อ 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาส  
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการด้าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมี
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านโอกาส ข้อ 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ ด้อยโอกาส ให้
ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการด้าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเอง
ได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 10 หมวด 2 ก้าหนดให้โรงเรียน 
จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้  เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เพ่ือให้
เด็กได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติ ตามความสามารถที่จะพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพและด้ารงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนรวม ซ่ึงมีความส้าคัญทั้งการพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมและสนับสนุน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ประสบความส้าเร็จในการเรียน ครูจึงจ้าเป็นต้องพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนรวม เพ่ือให้เด็ก และเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษา 
อย่างแท้จริง ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษา
เรียนรวม จ้านวน 117 โรงเรียน มีเด็กพิการเรียนรวม จ้านวน 1,915 คน จึงได้จัดท้าโครงการการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม เพ่ือพัฒนาครูและพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ให้สามารถจัดการศึกษา
พัฒนาเด็กพิการเรียนรวมได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการจ้าเป็นพิเศษส้าหรับเด็กแต่ละบุคคล โดยใช้ 
รูปแบบ QCCD เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
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    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ้าเป็น 
         2.2.2 เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมตามกรอบแนวทางการด้าเนินงานของ
โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม 
 2.2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนต้นแบบจัดการ
เรียนรวม และโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม  

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ครูและพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต1 จ้านวน 215 คน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้วยรูปแบบ 
QCCD  
               2) โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม จ้านวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม
จ้านวน 18 โรงเรียน  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้วยรูปแบบ QCCD  
        3) ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรายงานผลการใช้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
รวมด้วยรูปแบบ QCCD จ้านวน 1 เรื่อง 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ครูและพ่ีเลี้ยงเด็กพิการของโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต1 ผ่านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้วยรูปแบบ QCCD สามารถจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนที่เป็นผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ้าเป็น
พิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2) ร้อยละ 80 ของครูและพ่ีเลี้ยงเด็กพิการมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาเรียน
รวมเพ่ิมขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมินจากการพัฒนา 

    2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ          
ทางการศึกษา ที่เหมาะสมตามความจ้าเป็น 
   1.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
    1.3 จ้านวนโรงเรียนจัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม     
ตามกรอบแนวทางการด้าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม 
    1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
2. ตัวชี้วัดความส้าเร็จตามโครงการ 
   2.1 ร้อยละของครูและพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวมด้วยรูปแบบ QCCD  

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 6 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
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    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
- ครูและพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ของโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 1  
- นักเรียนพิการเรียนรวม ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 1 มีนาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
          พ้ืนที่ด้าเนินการ  

1. โรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม จ้านวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม
จ้านวน 18 โรงเรียน 

3. ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  303,725  บาท     แยกเป็น 
      3.1.1 งบประมาณส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 จ้านวน   -   บาท 
         3.1.2 งบประมาณส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ้านวน  303,725  บาท 
         3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   ................... 

 3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 จัดท้ากรอบแนวทางการจัด
การศึกษาเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ QCCD     
และจัดท้ารวบรวมหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
- แต่งต้ังคณะท้างาน/ วิเคราะห์ข้อมูล 
- หลักสูตรการพัฒนาเด็กแต่ละประเภท  
- ร่างแนวทางการด้าเนินโครงการ   
- จัดท้ากรอบแนวทาง/ ประชุม      
- จัดพิมพ์กรอบแนวทาง/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 

-   3,800 - 3,800 มีนาคม 
2564 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
2.1 จัดสรรตามงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบ
การเรียนรวมเพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ 
แบบเรียนในการเรียนส้าหรับนักเรียนพิการเรียน
รวม จ้านวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท 
2.2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนรวมเพ่ือจัดหาซ้ือสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ
แบบเรียนในการเรียนส้าหรับนักเรียนพิการเรียน
รวม จ้านวน 117 โรงเรียน ๆ ละ 1,800 บาท 
 
 

  
30,000 

 
 
 

210,600 

  
30,000 

 
 
 

210,600 
 
 

มีนาคม 
2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

3 กิจกรรมท่ี 3  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้ การคัดกรองเด็ก และการจัดท้าแผน IEP  
จ้านวน 235 คน 
- ประชุมคณะท้างานวิทยากรพ่ีเลี้ยง/ จัดท้า
เอกสารหลักสูตร การอบรม จ้านวน 20 คน    
- อบรมเชิงปฏิบัติการครูและพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
เรียนรวม  จ้านวน 215 คน  

  
 
 

58,325 

  
 

 

58325 
 

 
 
 
เมษายน-
พฤษภาคม
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ 
และการวัดผล ประเมินผล   

- - - -  

5 กิจกรรมท่ี 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ 
- วิเคราะห์ข้อมูลการด้าเนินงานโครงการ  
- สรุปโครงการ 
- จัดท้าเล่มรายงานผลการด้าเนินงานโครงการ
เสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง               
- เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ 

- 1,000 - 1,000 กันยายน 
2564 

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน - 303,725 - 303,725  
 
 3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1  จัดท้ากรอบแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวม  

1.1 จัดท้าค้าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเรียนรวม   
1.2 ประชุมจัดท้าแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวม   
     - ค่าอาหารกลางวันจ้านวน 20 คน ม้ือละ 120 บาท 
จ้านวน 1 ม้ือ เป็นเงิน 2,400 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมจ้านวน 20 คน               
ม้ือละ 35 บาท จ้านวน 2 ม้ือ เป็นเงิน 1,400 บาท 

3,800   
 
 
 

2,400 
 

1,400 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2 กิจกรรมท่ี 2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 

2.1 จัดสรรตามงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบ      
การเรียนรวมเพ่ือจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ 
แบบเรียนในการเรียนส้าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม 
จ้านวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท 
2.2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียน
รวมเพ่ือจัดหาซ้ือสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือแบบเรียน
ในการเรียนส้าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม จ้านวน 
117 โรงเรียน ๆ ละ 1,800 บาท 

 240,600    
30,000 

 
 
 

210,600 

3 กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
การคัดกรองเด็ก และการจัดท้าแผน IEP          
คณะวิทยากรพ่ีเลี้ยง จ้านวน 20 คน ครูและพ่ีเลี้ยง
เด็กพิการจ้านวน 40 คน รวมทั้งหมด 235 คน 
- ค่าอาหารกลางวันจ้านวน 235 คน ม้ือละ       
140 บาท จ้านวน 1 ม้ือ เป็นเงิน 32,900 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมจ้านวน 235 คน         
ม้ือละ 35 บาท จ้านวน 2 ม้ือ เป็นเงิน 16 ,450 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ้านวน 1 คน ชั่วโมงละ    
600 บาท จ้านวน 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600 บาท 
- จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 215 ชุด  
ชุดละ 25 บาท เป็นเงิน 5,375บาท  

58,325  
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

32,900 
 

16,450 
 
 
 

5,375 
 

 

4 กิจกรรมท่ี 4 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และ
การวัดผล ประเมินผล   

- - - - 

5 
 
 

กิจกรรมท่ี 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ 
- ค่าจัดท้าเล่มรายงานผลการด้าเนินงานโครงการ
จ้านวน 5 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 

1,000   
1,000 

 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 303,725 3,600 59,525 240,600 
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
  1) ปัจจัยความเสี่ยง  
     - ผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา ไม่ครบตามจ้านวนที่ก้าหนดตามโครงการ 
     - การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ท้าให้             
ไม่สามารถด้าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ 
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  2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
      - ส้ารวจจ้านวนผู้เข้ารับการอบรม/พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือให้ได้จ้านวนของผู้ที่ต้องการ
เข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน 
      - จัดท้าแนวทางรองรับกรณีการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การอบรมออนไลน์ การนิเทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) ครูสามารถจัดการศึกษาเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  2) โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมจ้านวน 6 โรงเรียน สามารถด้าเนินงานแนวทาง การ
ด้าเนินงานโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  

  3) นักเรียนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและสื่อสิ่งอ้านวยความสะดวกตามความต้องการจ้าเป็น
รายบุคคล 
  4) รูปแบบ QCCD สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมทั้งระบบได้ 



           แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ราชบุรี  เขต 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านคุณภาพ 
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โครงการ   พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต     2. นางสาวอรุณศรี  สุขนิรันดร์    

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
2. ประเด็น การปฏิรูปการกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ       

ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่ วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ        
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  

สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ จุ ดเน้นที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพ              
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ 
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิช าชีพอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

2. รายละเอียดโครงการ 

    2.1 หลักการและเหตุผล 
 จากยุทธศา สตร์ ชา ติด้า นการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพทรัพยา กรมนุษย์ ประกา ศ
กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ     
และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพ การพัฒนาครูและบุคลากร       
ทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น จึงต้องสร้างให้เกิดความ
ตระหนักในความส าคัญของวิชาชีพและหน้าที่ เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส          
ไร้การทุจริต สามารถสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีการเรียนรู้  และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น       



        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1                                           155 

ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ทุกคน จึงเป็นผู้มีบทบาทและกลไกส าคัญในการ
พัฒนา ส าหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีประสิทธิภาพ จึงต้องท าทั้งระบบ ให้ครอบคลุมบุคลากร     
ทุกประเภท ทั้งครู  ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง โดยส่งเสริม สนับสนุน      
และด าเนินการให้บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง และด้วยวิธีที่หลากหลาย สามารถใช้ดิจิตอล
และเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนในการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามความต้องการจ าเป็น ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และตามสมรรถนะที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายในด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า

และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีที่หลากหลาย ตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

2.2.2 เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว มีศักยภาพ ทักษะในการปฏิบั ติงาน มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ และไ ด้แลกเปลี่ ยนเรียน รู้
ประสบการณ์ใหม่ 

2.2.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่   
มีความประพฤติ และคุณลักษณะเหมาะสมตามมาตรฐานต าแหน่ง มีทัศนคติที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

2.2.4 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู             
ที่มีความรู้ความสามารถ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เหมาะสม 

2.2.5 เพ่ือส่งเสริมให้การพัฒนาเกิดจากกระบวนการชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพในองค์กร 
และระหว่างองค์กร 

2.2.6 เพ่ือสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง ได้รับการพัฒนาก่อน
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1)  ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 175 คน  
               2)  ข้าราชการครู จ านวน 1,600 คน  
               3)  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 80 คน  
 4) ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  220  คน  
         2.3.2 เชิงคุณภาพ  
 1) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ชั่วคราว ได้รับการพัฒนาตนเองตามความจ าเป็น และเหมาะสมกับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 2 ) ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการ ศึกษา ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วครา ว           
มีศักยภาพมีทักษะในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้  
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 3) ครูผู้ช่วย ได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความประพฤติและคุณลักษณะ
เหมาะสมตามมาตรฐานต าแหน่ง 
 4) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ มีผลงานเด่น มีความ
ประพฤติดี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติต่อสาธารณชน 

 5) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ความรู้ใหม่ และแนวทาง        
ในการแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากกระบวนการชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 6) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง ได้รับการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง        
ให้ด ารงต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   1.2 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น  
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ  
   2.1 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   2.2 ร้อยละของครูผู้ช่วย ได้รับการปฐมนิเทศ 
   2.3 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
   2.4 จ านวนกระบวนการ PLC ในองค์กรและระหว่างองค์กร 

 
ร้อยละ 90 
 
1 เรื่อง 
 
ร้อยละ 5 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 50 
 
20 ครั้ง 

 
    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 ทุกคน 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564  
         สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียน            
ในเครือข่าย  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 1,074,025 บาท  แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 จ านวน 874 ,025 บาท 
       3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 200 ,000 บาท 
       3.1.3 อ่ืน ๆ (ระบุ)   - 
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           3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

100,000 - - 100,000 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

2 กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา             
สู่มาตรฐานสากล อย่างมีคุณธรรม           
ความโปร่งใส 

271,000 200,000 - 471,000 ก.ค.-ก.ย.
2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 : อบรมปฐมนิเทศและพัฒนา   
ครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ 

76,400 - - 76,400 มี.ค.-ก.ย.
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 : ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน  
และผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

34,350 - - 34,350 มี.ค.-ส.ค.
2564 

5 กิจกรรมท่ี 5 : เสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้          
ทางวิชาชีพ : สพป.ราชบุรี เขต 1            
พบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
PLC สัญจร 

14,175 - - 14,175 ก.พ.-ก.ย.
2564 

6 กิจกรรมท่ี 6 : พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ
ลูกจ้างประจ าและชั่วคราว 

242,200 - - 242,200 เม.ย.-พ.ค.
2564 

7 กิจกรรมท่ี 7 : การพัฒนาบุคลากร       
ก่อนแต่งต้ังเข้าสู่ต าแหน่ง   

135,900 - - 135,900 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

8 กิจกรรมท่ี 8 : การพัฒนาครูและบุคลากร        
ทางการศึกษารูปแบบ digital 

- - - - เม.ย.-ก.ย.
2564 

 รวม 874,025 200,000 - 1,074,025  

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน 
   คัด เลื อกและจั ดส่งครู  ผู้ บริ ห าร สถาน ศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง เข้ารับการพัฒนา 
อบรม ปร ะชุม สัมมนา ตามโครงการ ต่าง  ๆ  ที่
หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ  (ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก 
และพาหนะ) 

100,000 
 
 
 
 
 

  
 

100,000 
 
 
 

 

 รวม 100,000 - 100,000 - 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
2 กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

และผู้บริหารสถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล อย่างมี
คุณธรรม ความโปร่งใส  
1. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
อบรม 1 วัน 
   - ค่าอาหารกลางวัน 80 คน ๆ ละ 140 บาท 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 80 คน ม้ือละ 35 
บาท 2 ม้ือ 
   - ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 
   - ค่าวัสดุ  
2. ศึกษาดูงาน  
   - ค่าเช่าเหมารถ 2 คัน 4 วัน ๆ ละ 18,000 บาท 
   - ค่าอาหารเช้า ม้ือละ 300 บาท  80 คน 1 ม้ือ 
   - ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 300 บาท 80 คน        
3 ม้ือ 
   - ค่าอาหารเย็น ม้ือละ 300 บาท 80 คน 4 ม้ือ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ม้ือละ 35 บาท      
80 คน 2 ม้ือ 
   - ค่าที่พัก 2 คืน 80 คน ๆ ละ 600 บาท 
   - ค่าของที่ระลึก 2 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท 

471,000 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11,200 
5,600 

 
 
 

 
144,000 
24,000 
72,000 

 
96,000 
5,600 

 
96,000 
3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 471,000 3,600 457,400 10,000 

3 กิจกรรมท่ี 3 อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย            
จ านวน 2 ครั้ง 

- ค่าอาหารกลางวัน 100 คน ๆ ละ 140 บาท           
2 ครั้ง 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 100 คนๆ ละ 35 
บาท ครั้งละ 2 ม้ือ 2 ครั้ง 

- ค่าวิทยากร 6 คน ๆ ละ 1,200 บาท 2 ครั้ง 
- ค่าวัสดุ  
- ค่าเอกสาร  

76,400 
 

 
 
 
 
 
 

14,400 
 
 

 
 

28,000 
 

14,000 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 

 รวม 76,400 14,400 52,000 10,000 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4 กิจกรรมท่ี 4 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร

สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา 
1. การคัดเลือกครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 

 - ค่าจัดท าโล่ 20 รางวัล  โล่ละ 1,200 บาท 
 - ค่ากรอบเกียรติบัตร 20 อัน ๆ ละ 150 บาท 
 - ค่าจัดท าเกียรติบัตร 90 ฉบับ ๆ ละ 15 บาท 

2. การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
    - ค่าจัดท าโล่ 5 รางวัล โล่ละ 1,200 บาท 

34,350 
 
 
 

  
 
 
 

30,000 
3,000 
1,350 

 
6,000 

 

 รวม 34,350 - 34,350 - 

5 กิจกรรมท่ี 5 ประชุมเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ : สพป.ราชบุรี เขต 1 พบเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (PLC สัญจร) 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 45 คน               
ม้ือละ 35 บาท  9 ครั้ง 

14,175   
 
 

14,175 

 

 รวม 14,175 - 14,175 - 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
6 กิจกรรมท่ี 6 พัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ

ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว 
1. อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะลูกจ้างประจ า 
อบรม 1 วัน   

- ค่าอาหารกลางวัน  60 คน ม้ือละ 140 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 60 คน 2 ม้ือ ๆ ละ   

35 บาท 
- ค่าวิทยากร  2 คน ๆ ละ 3 ชม. ๆ ละ 600 บาท 

ศึกษาดูงาน 2 วัน 
- ค่าอาหารเช้า 60 คน  ม้ือละ 200 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน 60 คน 2 ม้ือ ๆ ละ 300 บาท   
- ค่าอาหารเย็น 60 คน 2 ม้ือ ๆ ละ 300 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 60 คน ม้ือละ         

35 บาท 
- ค่าของที่ระลึก  
- ค่าจ้างเหมารถ 2 คัน 2 วัน คันละ 14,000 บาท 
- ค่าที่พัก 60 คน 1 คืน คนละ 600 บาท 

2. อบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียน 

- ค่าอาหารกลางวัน 180 คน ม้ือละ 140 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 180  คน 2 ม้ือ                

ม้ือละ 35 บาท 
- ค่าวิทยากร 3 คน ๆ ละ 1,200 บาท 
- ค่าวัสดุ  

242,200  
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

 
 
 
 

8,400 
4,200 

 
 
 

12,000 
36,000 
36,000 
2,100 

 
1,500 

56,000 
36,000 

 
 

25,200 
12,600 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 รวม 242,200 7,200 230,000 5,000 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
7 กิจกรรมท่ี 7 การพัฒนาก่อนแต่งต้ังเข้าสู่ต าแหน่ง 

1. การพัฒนาก่อนแต่งต้ังเข้าสู่ต าแหน่ง 
2. การให้ค าปรึกษา และการประเมินสัมฤทธิผล     
การปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ของ ผอ.สพท./ 
รอง ผอ.สพท. และฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์ 
3. การอบรมปฐมนิเทศ การให้ค าปรึกษา             
และการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่  
ในระยะเวลา 1 ปี ของ ผอ.โรงเรียน/ รอง ผอ.ร.ร.   
   - ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ 140 บาท      
   - ค่าเครื่องด่ืมอาหารว่าง 50 คน ม้ือละ 35 บาท  
     2 ม้ือ 
   - ค่าวิทยากร 6 ชม. ๆ ละ 600 
   - ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการให้ค าปรึกษา 15 คน 
   - ค่าพาหนะกรรมการให้ค าปรึกษา 15 คน 

135,900 
งบสพฐ. 
งบสพฐ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7,000 
3,500 

 
 

72,000 
49,800 

 

 รวม 135,900 3,600 132,300 - 
8  กิจกรรมท่ี 8 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษารูปแบบ digital 
    การจัดท าหลักสูตรอบรมออนไลน์ กลุ่มละ  
1 หลักสูตร รวม 10 หลักสูตร 

- - - - 

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 1,074,025 
28,800 

1,020,22
5 

25,000 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  

 1) ปัจจัยความเสี่ยง ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า
และลูกจ้างชั่วคราว ไม่ได้รับการพัฒนาที่ตรงต่อสมรรถนะ และความต้องการจ าเป็น  ที่จะน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง สนับสนุนและส่งเสริมด้านให้ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  ได้รับการพัฒนาที่ตรงต่อสมรรถนะและ
ความต้องการจ าเป็น โดยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ด้วยวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย
และทั่วถึง 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว      

ในสังกัด ได้รับการพัฒนา เพ่ิมทักษะ ความรู้   ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะที่จ า เป็น            
ต่อวิชาชีพ  มีคุณธรรมโปร่งใส และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ                    อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย  
                               ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   1. นางสาวพัชรา ฤทธ์ิเรืองรุ่ง       2. นายจารึก เมี้ยนละม้าย  
                               3. นางสาววลัยพรรณ โรจนมงคล 

1. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
          1. เปูาหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          2. ประเด็น การบริหารจัดการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ  
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          1. เปูาหมายระดับประเด็น ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย  ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรรมซ่ือสัตย์สุจริต 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่     
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      
ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาด้านการ
ด าเนินการทางวินัย กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาที่กระท าความผิดทางวินัย    
ซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญ การด าเนินการทางวินัย ตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจแต่งต้ังคณะกรรมการ และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการสืบสวน 
สอบสวนวินัย จึงควรต้องมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านการด าเนินการทางวินัย และ
ผู้บังคับบัญชา ควรทราบบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ครบถ้วน สมบูรณ์ให้มากที่สุด  
           ดังนั้น การเสริมสร้างความรู้การด าเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
จึงเป็นเรื่องที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในฐานะผู้ควบคุม ก ากับดูแล 
ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีความรู้ด้านกฎหมายระเบียบฯ วิธีปฏิบัติงาน 
การเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัย การมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นผลให้
โอกาสที่จะกระท าผิดวินัยก็จะลดลง จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการด าเนินการ      
ทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1                                           163 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
   2.2.1 เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
ในสังกัด มีความรู้เรื่องการด าเนินการทางวินัย กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ มีคุณธรรม จริยธรรม และ            
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 2.2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สามารถ
ปฏิบัติงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.2.3 เพ่ือก่อให้เกิดผลในการก าหนดนโยบายพัฒนา ส่งเสริม แก้ไขปัญหา เก่ียวกับการด าเนินการ
ทางวินัยไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม     

    2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมาณ  
         2.3.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เรื่องการด าเนินการทาง
วินัย กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง จ านวน 175 โรงเรียน รวม 175 คน  

              2.3.1.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เรื่อง
การด าเนินการทางวินัย กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง  จ านวน 175 
โรงเรียน รวม 175 คน 

  2.3.2 เชิงคุณภาพ 
           2.3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้า ใจ 
เรื่อง การด าเนินการทางวินัย กฎหมายที่เก่ียวข้องมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

       2.3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ กฎหมาย และอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 

       2.3.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถก าหนดนโยบายพัฒนา ส่งเสริม แก้ไขปัญหาเก่ียวกับ
การด าเนินการทางวินัยไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม     

    2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
   2.1 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านการอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย  
และอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 
   2.3 ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
ด าเนินการทางวินัยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ กฎหมาย และอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง 
   2.4 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดนโยบายพัฒนา ส่งเสริม แก้ไข
ปัญหา เก่ียวกับการด าเนินการทางวินัยไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรม     

 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 100 
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ร้อยละ 100 
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      2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากร           
ทางการศึกษา สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกคน 

      2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 
            สถานที่ด าเนินการ ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. กิจกรรม และรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  97,100 บาท  แยกเป็น 
         3.1.1 งบประมาณจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 97,100 บาท 
        3.1.2 งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  - บาท 
        3.1.3 งบอ่ืน ๆ (ระบุ) .............................. 

   3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 
 
 
 
 
 
2 

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
ด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
รุ่นที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 175 คน 
รุ่นที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 175 คน 
สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

97,100 
 

- -   97,100 
 

ตุลาคม 2563 -    
กันยายน 2564 
 
 
 
 
เมษายน 2564 -        
กันยายน 2564 

     3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
ด าเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 2 รุ่น 175 โรงเรียน 
จ านวน 350 คน คณะท างาน 10 คน เข้ารับการ
ฝึกอบรมรวม 2 วัน  
รุ่นท่ี 1 จ านวน  175 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 140 บาท 1 วัน  
175 คน 
- คณะท างาน 140 บาท 1วัน 10 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ม้ือละ 35 บาท     
2 ม้ือ 1 วัน 175 คน 
  คณะท างาน ม้ือละ 35 บาท 2 ม้ือ 1 วัน10 คน 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

24,500 
 

1,400 
12,250 

 
700 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

รุ่นท่ี 2 จ านวน   170 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 140 บาท 1วัน 175 คน 
  คณะท างาน 140 บาท 1วัน 10 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ม้ือละ 35 บาท 2 ม้ือ    
1 วัน 175 คน 
  คณะท างาน ม้ือละ 35 บาท 2 ม้ือ  1วัน 10 คน 
- ค่าวิทยากร 1 คน 2 วัน 2 ชม. ๆ ละ 600 บาท 
  ค่าวิทยากร 3 คน 2 วัน 4 ชม. ๆ ละ 600 บาท 
- ค่าวัสดุในการด าเนินการ ค่าอุปกรณ์ 
สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 

 
 

 
 
 
 
 
 

2,400 
14,400 

 
- 

 
24,500 
1,400 

12,250 
 

700 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,600 
   - 

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน    97,100 16,800 77,700 2,600 

(ถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
 ปัจจัยความเส่ียง 
          1. ผู้เข้าอบรมบางส่วนไม่ได้ฟังการบรรยายต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการอบรม จึงไม่สามารถ 
น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัย 
          2. ผู้เข้ารับการอบรมไม่มีพ้ืนฐานความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติกา รด าเนินการทางวินัย     
ขาดความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายเก่ียวกับการด าเนินการทางวินัย 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
          1. ควบคุมให้ผู้เข้ารับการอบรมต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และจัดให้เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาชี้แจง 
ปัญหาข้อสงสัย ให้ผู้รับการอบรมตลอดหลักสูตร 
          2. จัดหาวิทยากรผู้บรรยายที่สามารถบรรยายเนื้อหาและความรู้ตรงตามหลักสูตรของการ
ด าเนินการทางวินัยของสถานศึกษา จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติเพ่ือสามารถปฏิบัติงานได้
เม่ือผ่านการอบรม  

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 5.1 ท าให้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร                 
ทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้เรื่องการด าเนินการทางวินัย กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติก าหนด มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5.2 ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสั งกัด สามารถ
ปฏิบัติงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรงอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.3 ท าให้เ กิดผล ในกา รก าหนดนโยบาย พัฒนา ส่งเสริม แ ก้ไขปัญหา เก่ียว กับกา ร เรื่อ ง            
การด าเนินการทางวินัยไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม 
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โครงการ    สรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางปนิดา  สะอาดยวง      2. นางจิตตินันท์  ถาวรพานิช 
                                                  3. นางรุ่งอรุณ  ไทยอยู่    

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตศตวรรษที่ 21  
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงวัยแรงงาน 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  

ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่ มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงงาน 
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก 

ในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้าง
อาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็น ครูยุคใหม่ 
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้
ควา มสามารถในการ ใช้ เทคโนโลยี ดิจิ ทัล มีการ พัฒนา ตน เองทางวิช าชี พอย่า งต่อเนื่อ ง รวมทั้ ง             
มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโน โลยีดิจ ิท ัล  มีกา รพัฒนา ตน เองทา งวิช า ชีพ                
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

2. รายละเอียดโครงการ 

    2.1 หลักการและเหตุผล 
         ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ประกาศกระทรวงศึกษา           
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่องนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านคุณภา พ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ บุคลากร 
ซ่ึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการท างาน การสรรหา            
บุคลากรโดยการสอบคัดเลือก การคัดเลือก และการเลือกสรรบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง เป็นการด าเนินการ
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ด้วยกระบวนการที่เหมาะสม ตามหลักธรรมาภิบาลประกอบกับ
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบอ านาจในการสรรหา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด าเนินการ ให้เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษา โดยรวม  

        ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
สรรหาพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวนี้ขึ้น เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ ตรง ตาม
ความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
                  2.2.1 เพ่ือให้ได้บุคลากรที่ผ่านการสรรหา มาปฏิบัติหน้าที่ราชการต าแหน่งพนักงานราชการ 

ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว ตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด  
                     2.2.2 เพ่ือให้ได้บุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา ตรงสาขา 

วิชาเอกที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
         2.2.3 เพ่ือให้ได้บุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามมาตรฐานต าแหน่งที่ก าหนด 
      2.2.4 เพ่ือให้การสรรหาด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรม  
ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ  
                จ านวนผู้ผ่านการสรรหา เพ่ือแต่งต้ังในต าแหน่งพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างในสถานศึกษา 
และพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                     
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ครบถ้วนตามจ านวนอัตราว่าง 100 % 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ  
       1) ผู้ผ่านการสรรหาที่ได้รับการขึ้นบัญชี ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่งก าหนด ซ่ึงเป็นผู้ มี
ความรู้  ความสามา รถ ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา และส านักงา นเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
         2) สถานศึกษามีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

     2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - ร้อยละของบุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก             
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
   - จ านวนผู้ผ่านการสรรหาเพ่ือแต่งต้ังในต าแหน่งต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             
ได้ครบตามจ านวน อัตราว่าง และผู้ผ่านการเลือกสรรหรือคัดเลือกเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการ 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 100 
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     2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
โรงเรียน และนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

     2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
    3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น  50,000 บาท แยกเป็น 
          3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 50,000 บาท 
          3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ........ บาท 
          3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

   3.2 กิจกรรมหลัก /งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ 

50,000 - - - ตุลาคม 2563- 
กันยายน 2564 

2 กิจกรรมท่ี 2 : การคัดเลือกครูอัตราจ้าง 
ในสถานศึกษาและลูกจ้างชั่วคราวใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

- - - - ตุลาคม 2563- 
กันยายน 2564 

3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- - - - กันยายน 2564 

    3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 การสรรหาและเลือกสรร       

พนักงานราชการ 
50,000    

 1.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรับสมัคร/  12,600   
 ตรวจคุณสมบัติ       
 1.2 ค่าประชุมคณะกรรมการด าเนินการ   750  
 1.3 ค่าจัดท าข้อสอบ  20,000   
 1.4 กรรมการด าเนินการ/กรรมการสัมภาษณ์  10,000   
 และกรรมการเรียกตัวสัมภาษณ์     
 1.5 ค่าวัสดุ    6,650 
 รวม 50,000 42,600 750 6,650 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 กิจกรรมท่ี 2 การคัดเลือกครูอัตราจ้างในสถานศึกษา
และลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2.1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรับสมัคร/          
ตรวจคุณสมบัติ 
2.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
2.3 ค่าจัดท าข้อสอบ 
2.4 กรรมการด าเนินการ/กรรมการสัมภาษณ์     
และกรรมการเรียกตัวสัมภาษณ์ 
2.5 ค่าวัสดุ 

- - - - 

3 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน - - - - 
      
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 50,000 42,600 750 6,650 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง บุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการสนับสนุน
การบริหารการจัดการของโรงเรียน การด าเนินการต้องมีความเป็นธรรมและเสมอภาค 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง การคัดเลือกและเลือกสรรเพ่ือจ้างบุคลากรในต าแหน่ง 
พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างในสถานศึกษา  และลูกจ้างชั่วคราวในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  แบบเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

              ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก การคัดเลือก การประเมินสมรรถนะ เป็นผู้ มีความรู้  
ความสามารถเหมาะสมในการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามเปูาหมาย ดังนี้ 

     1) โรงเรียนหรือหน่วยงานที่ขาดแคลนอัตราก าลังครู มีผู้ปฏิบัติงานครบตามกรอบอัตราก าลัง 
      2) ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการและจ าเป็นของหน่วยงาน 
      3) สามารถด าเนินการคัดเลือกบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
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โครงการ คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ 1. นางอาภรณ์  มุ่งเมือง    2. นางจันทนา  โฉมศรี 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
           1. เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
           2. ประเด็นยุทธศาสตร์  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ     
ที่ 21 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  1. เปูาหมายระดับประเด็น  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล  
ทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้            
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  2. แผนย่อยของแผนแม่บท  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพมนุษย์ 

  3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย  หน่วยงานและสถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการติดตาม 
นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภา พ   
ทรัพยากรมนุษย์ 
สนองจุดเน้นนโยบาย สพฐ. ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้  มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ า เป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก            
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สนองจุดเน้นนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 3.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียน     
มีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย    
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์             
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 

การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน เป็นงานที่สนอง             
พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เป็นงานที่มี
เกียรติและมีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษา  ซ่ึงด าเนินการมาต้ังแต่ พ.ศ.2506  เพ่ือคัดเลือกนักเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนและผลงานดีเด่น  และคัดเลือกสถานศึกษา ร ะดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดการศึกษา ได้มาตรฐานดีเด่นในด้านต่าง ๆ เข้ารับรางวัลพระราชทาน ส่งผลให้ได้
นักเรียนและสถานศึกษาที่มีความโดดเด่น ท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ และเกิดทักษะที่จ าเป็น
ของสังคมในศตวรรษที่ 21    
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 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการแบ่ งการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็น 3 ระดับ  ได้แก่  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับจังหวัด และ
ระดับกลุ่มจังหวัด  ซ่ึงการด าเนินการประเมินคัดเลือก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัล
พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน โดยใช้
แบบประเมินและคู่มือการประเมินนักเรียน สถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทา น ที่ส านักงา น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

          ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีตัวแทนนักเรียนและ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ความสนใจสมัครเข้ารับ     
การประเมินในทุกระดับ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

   2.2 วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสนับสนุนให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 1 -9 คัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อม   

เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือก
ระดับจังหวัดต่อไป 

2.2 เพ่ือสนับสนุนให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9  คัดเลือกสถานศึกษาที่มีความพร้อม
เข้ารับการประเมินฯ เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นตัวแทนเข้ารับการ
คัดเลือกระดับจังหวัดต่อไป 

   2.3 เป้าหมาย 
    2.3.1 เชิงปริมาณ 
                 1) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 9 เครือข่าย  คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียน
ดี และมีผลงานดีเด่น พร้อมเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จ านวน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
                 2) เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 9 เครือข่าย คัดเลือกสถานศึกษาที่จัด
การศึกษา ได้มาตรฐานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จ านวน 3 ระดับ  ได้แก่  ระดับก่อนประถมศึกษา, ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา 

2.3.2 เชิงคุณภาพ 
                 1) นักเรียนที่ได้เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นผู้ที่ มีความประพฤติดี            
มีผลการเรียนดี  มีผลงานดีเด่น สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกั บผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึ้น เป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป 
                 2) สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นสถานศึกษาที่จัด
การศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ได้มาตรฐานดีเด่นในด้านต่าง ๆ เป็นแบบอย่างให้แก่สถานศึกษาอ่ืน  ๆ ได้ 
และเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป 
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  2.4  ตัวชี้วัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ร้อยละของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9  คัดเลือกนักเรียน เข้ารับ      
การคัดเลือก เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 
90 

    1.2 ร้อยละของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9 คัดเลือกสถานศึกษา เข้ารับ   
การคัดเลือก เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

90 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
   2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
90 

   2.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาโดดเด่นได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 

90 

   2.5  กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 - 9 สถานศึกษา ครู นักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     

   2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ  พฤษภาคม  – กันยายน  2564 
         พ้ืนที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 8,000 บาท  
          3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 50,000 บาท 
          3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ........ บาท 
          3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินโครงการ - - - - พ.ค. 2564 
2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 3,500 - - 3,500 พ.ค.-มิ.ย.2564 
3 แจ้งเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาด าเนินการ

คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาที่มีความพร้อม 
เข้ารับการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- - - - มิ.ย. 2564 

4 ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือ
รับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- 8,000 - 8,000 ส.ค.-ก.ย.2564 

5 จัดท าข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน - - - - ก.ค. 2564 
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ       

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมท่ี 1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ/เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9  
1.1 จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ      
และ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 30 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 
(30x35)   
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน 
- ค่าวัสดุส านักงาน 

3,500 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
            
       

1,200 
 

     
   
 

 
1,050 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1,250 
กิจกรรมท่ี 2 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปี
การศึกษา 2564 จ านวน 15 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 1 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 
(15x35) 
- ค่าตอบแทนกรรมการประเมินฯ 12 คน 
- ค่าวัสดุส านักงาน 
- ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 

      8,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,800 
 

 
 
 
 
 
 

525 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,175 
1,500 

กิจกรรมท่ี 3 การสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ - - - - 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  11,500 6,000 1,575 3,925 

(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 

4.  การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 
     1) ปัจจัยความเสี่ยง นักเรียน และสถานศึกษา ที่สมัครเข้ารับการประเมินฯ เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
มีผลงานที่ดีเด่นแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ 
     2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 - 9 ต้องประเมินความพร้อม
และข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียน และสถานศึกษา เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   มี น ัก เร ียนที ่มีผลกา ร เร ียน ดี       
มีความประพฤติดี มีผลงานดีเด่น และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่น ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ ดีต่อสาธารณชน  เข้ารับการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่และเป็นตัวแทนในระดับ
จังหวัดต่อไป 
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โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทักษะ              
ในศตวรรษท่ี 21 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์   2. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ 
                                                  3. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์  4. นายค ารณ  สะอาด 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
          1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล               
ทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่ มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้     
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
          3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย/  จุดเน้น กระทรวง ศึกษาธิการ  ข้อ 1 การพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภา พ          
ทรัพยากรมนุษย์  1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม  
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะ
ด้า นกา ร อ่ า น  คณิตศา สตร์  กา ร คิดขั้ น สู ง  น วั ตกร ร ม วิ ทย า ศา สตร์ และเทค โน โลยี ดิจิ ทั ล                                
และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า  

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
         โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ Programmed for International Student 
Assessment (PISA) เป็นโครงการทดสอบที่นานาชาติให้การยอมรับว่ามีคุณภาพและมีนักเรียนจ านวนมาก
จากทั่วโลกเข้าร่วมทดสอบ ผลการสอบจึงเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพทางการศึกษาที่น่าเชื่อถื ออันหนึ่ง                    
ดังจะเห็นได้จากหน่วยงานจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันต่างๆ เช่น World Competitiveness 
Center (IMD) หรือ World Economic Forum (WEF) ล้วนใช้ผลสอบ PISA เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรของประเทศต่างๆ  และในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560-2579 ได้ต้ังเปูาหมายให้เด็กไทย มีคะแนน PISA อยู่ในระดับมาตรฐานสากล หรือระดับค่าเฉลี่ย
ของประเทศ OECD ให้ได้ แต่ผลการทดสอบ PISA ในปี 2018 นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ย 
OECD ทุกด้าน โดย มีคะแนนในด้านการอ่าน  393  คะแนน (ค่ าเฉลี่ย OECD 487 คะแนน) คณิตศาสตร์ 
419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ 426 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน)  ดังนั้น         

http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1540
http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1540
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การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นวิชาหนึ่งที่ได้รับการประเมินและนักเรียนไทย ยังมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่ น           
การส่งเสริมทักษะการคิด การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
Active Learning  สะเต็มศึกษา โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้นเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษาสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพ่ือพัฒนา ครูผู้สอนสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน รู้
วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
         2.2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความพร้อมในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
        2.2.3 เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์                          
ของสถานศึกษาในสังกัด 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1)  ร้อยละ 90  ของครู กลุ่ม เปูา หมา ย  จ า น วน  10  โร ง เรี ยน เข้า รั บกา รพัฒนา                           
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
               2) ร้อยละ 50 ของผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ                            
ด้านวิทยาศาสตร์ 
               3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 30 โรงเรียน ได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
                4) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์               
ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ครูกลุ่มเปูาหมายผ่านการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทักษะ                  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
        2) ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีความพร้อม                   
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA และมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 
เพ่ิมขึ้น 
                3) รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสานส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทั่วถึงและรวดเร็ว และรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 
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    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตัวชี้วัดโครงการ 
   1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
   1.2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
          ด้านวิทยาศาสตร์ 

90 
50 
 

   1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการเตรียมความพร้อม 
          ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
   1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

100 
 

100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
         1. โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  
            1.1 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษา จ านวน 4 โรงเรียน 
            1.2 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จ านวน  6 โรงเรียน  
           2. โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA จ านวน 30 โรงเรียน 
         3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 โรงเรียน  

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
         สถานที่ด าเนินการ  
         1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
             2. โรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 โรงเรียน ในพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองราชบุรี อ าเภอวัดเพลง อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
           3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 11,000 บาท  แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 11,000 บาท 
       3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  ………-…………. บาท 
       3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   ................... 

           3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 การแต่งต้ังคณะท างานขับเคลื่อน  
การจัดการ เรียนรู้ ด้าน วิทยาศาสตร์และทักษะ    
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- วิเคราะห์ผลการประเมิน O-NET, PISA , NT 
 

- - - - ม.ค.2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 
แนวทางขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- สะเต็มศึกษา 
- PISA 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย   ระดับประถมศึกษา 
- การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือ

ปฏิบัติจริง 
- การจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active 

Learning 
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ   

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- การนิเทศออนไลน์ 

2,100 - - 2,100 ก.พ.2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้ ด้านวิ ทยาศา สตร์และทักษะการ เรียน รู้               
ในศตวรรษที่ 21 
3.1 จัดท าหลักสูตรการอบรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
3.2  อบรมเชิงปฏิ บัติการโรงเรียนกลุ่มเปู าหมาย                      
จ านวน 10 โรงเรียน 
3.3 จัดท าวิดิทัศน์การอบรม 
3.4 ประเมินผลความพึงพอใจและรายงานผลการอบรม 

8,900 - - 8,900 มี.ค.2564 

4 กิจกรรม ท่ี  4  ส่ ง เสริ มและพัฒนา ครู ผู้ ส อ น
วิทยาศาสตร์ทุกโรงเรียน 
4.1 พัฒนาโดยใช้สื่อวิดิทัศน์การอบรม 
4.2 การอบรมออนไลน์ 

- สะเต็มศึกษา 
- PISA 
- โ คร งกา รบ้ า นนั กวิ ทย า ศา สตร์ น้ อ ย 

ประเทศไทย  ระดับประถมศึกษา ฯลฯ 

- - - - เม.ย.2564 

5 กิจกรรม ท่ี  5  ยกย่ อ งเชิ ดชู เ กี ย ร ติครู ผู้ ส อน
วิทยาศาสตร์ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้ 
- จัดท าวิดิทัศน์ถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ 

- - - - ส.ค.2564 

6 กิจกรรมท่ี 6 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

- - - - ก.พ. -ก.ย .
2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

7 กิจกรรมท่ี 7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- - - - ก.ย.2564 

รวม 11,000 - - 11,000  

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรม ท่ี  1  กา ร แต่ง ต้ั งคณะท างา นขั บเคลื่ อน              
การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

- - - - 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทาง
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 10 คน 2 ม้ือ  
 ม้ือละ 35 บาท เป็นเงิน  700 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  10 คน 1 ม้ือ ๆ ละ         
140 บาท เป็นเงิน  1,400 บาท 

2,100 - - 
 
 

700 
 

1,400 

- 

3 กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(ครู 20 คน คณะท างาน 10 คน รวม 30 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 30 คน 2 ม้ือ           
ม้ือละ 35 บาท เป็นเงิน  2,100 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  30 คน 1 ม้ือ ๆ ละ         
140 บาท เป็นเงิน  4,200 บาท 
- ค่าวัสดุการอบรม 2,600 บาท 

8,900 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 

- 
 
 

2,100 
 

4,200 
 

- 

- 
 
 

- 
 

- 
 

2,600 
4 กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

ทุกโรงเรียนโดยใช้สื่อวิดิทัศน์การอบรมและการอบรม
ออนไลน์ 

- - - - 

5 กิจกรรมท่ี 5 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ - - - - 
6 กิจกรรมท่ี 6 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

จัดท า แนวทางการ พัฒนารู ปแบบกา รนิเทศแบบ
ผสมผสาน 

- - - - 

7 กิจกรรมท่ี  7 สรุปและราย งานผลการด าเนิ นงา น
โครงการ 

- - - - 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 11,000 - 8,400 2,600 
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4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง  
                  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ส่งผลให้                   
ไม่สามารถจัดกิจกรรมการอบรมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้ แต่การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
จ าเป็นต้องมีการปฏิบัติ ดังนั้นการเรียนรู้และทักษะที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนและผู้ เรียนจึงมีความแตกต่าง                 
ตามประสบการณ์ของแต่ละคนและอาจมีความคลาดเคลื่อนด้าน concept  
                  2. ผู้เรียนไม่มีเครื่องมือเทคโนโลยีและสัญญาณดาวเทียม/  สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้     
ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม/ การเรียนออนไลน์ 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
                  1. พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
                  2. ครูผู้สอนจัดท าสื่อวิดิทัศน์ (DVD/ CD) ส าหรับผู้ เรียนที่มีเครื่อง DVD/ CD หรือบันทึก          
ในแฟรชไดร์ เพ่ือแก้ปัญหาการไม่มีสัญญาณดาวเทียม/ สัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เรียน 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
               1) ครูโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้ครบตามที่หลักสูตร
ก าหนด ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
               2)  ศึกษานิ เทศก์สา มา รถ ใช้ กา รนิ เทศออน ไลน์และแพลตฟอร์มเพ่ือนิ เทศ ติดตา ม                         
และประเมินผลการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 
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โครง โครงการ พัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการ 
  คุณธรรม สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.  นางกัลยา   แตงข า 2.  นายค ารณ  สะอาด 
 3.  นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์ 4.  นางสาวพัชรี  ศุภษร 
 5.  นางประกายมาศ  บุญสมปอง 6.  นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ 

1.ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

1. เปูาหมาย การบูรณาการ เรื่องความซ่ือสัตย์ วินัยคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 

2. ประเด็น คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม  

1. เปูาหมายระดับประเด็นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ ดีงามและมีความรั กและภูมิใจ    
ในความเป็นไทยมากขึ้นน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตสังคมไทยมีความสุข      
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

2. แผนย่อยของแผนแม่บท การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมมีจิตวิญญาณที่ดีเข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้  มีทักษะ 
การเรียนรู้และทักษะที่จ า เป็นของโลกในศตวรรษที่  21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก             
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
สอดคล้องกับนโยบาย สพป. ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้    
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินั ย มีความรัก        
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข         
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

2. รายละเอียดโครงการ 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบั บที่ 4) พ.ศ.2562     
มาตรา 7 ก าหนดว่า “กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับการเมือง การปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาพ และศักด์ิศรี ความเป็นมนุษย์  มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย        
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ       
การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้           
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2579)  ยุทธศาสตร์ที่  3 .3  ให้ความส าคัญกับการ
ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีหลักการ ที่ส าคัญในการยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้  มีความรู้  มีทักษะ         
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่ กับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์ และเพ่ือเป็นการน านโยบายสู่การปฏิบัติ สร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และ
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จึงได้จัดท า
โครงการคุณธรรม สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู  ให้เป็นผู้ตระหนักรู้  มีความเข้ าใจและมี
กระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2.2.2 เพ่ือส่งเสริมครูให้พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
         2.2.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน 
         2.2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
  1) สถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 175 โรงเรียน สังกัดส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการ
คุณธรรม สพฐ. 
  2) อบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี   
ซ่ึงเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 172 คน 
  3) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล และยกย่องเชิดชูเกียรติ จ านวน 175 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
   1)  สถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 175 โรงเรียน สังกัดส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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  2) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ตามเปูาหมายของโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.  
  3) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียน ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผล และมีการ
พัฒนาจนได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.1.ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์               
ตามที่ก าหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรักและมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       
ทรงเป็นประมุข 
    1.4. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรักและมีทัศนคติที่ ดีต่อ
สถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์          
ทรงเป็นประมุข 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ  
   2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
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     2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
          -  สถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 175 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
          -  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี ซ่ึงเป็นโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. จ านวน 172 คน 

 2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 
         ระยะเวลาด าเนินการ  ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564  
         สถานที่ด าเนินการ สถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 220,340  บาท     แยกเป็น 
            3.1.1  งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน   203,490 บาท 
            3.1.2  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  16,850.00  บาท 
         3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   .................. 
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   3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- - - - ต.ค. 2563 - 
พ.ย. 2563 

2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนโครงการ   
กองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี 

74,090 - - 74,090 พ.ย. 2563 - 
ธ.ค. 2563 

3 กิจกรรมท่ี 3 สมาธิสร้างวินัย 129,400 - - 129,400 ก.พ. 2564 - 
มี.ค. 2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 ประกวดคัดเลือกผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

- 16,850 - 16,850 มิ.ย. 2564 - 
ก.ค. 2564 

5 กิจกรรมท่ี 5 นิเทศ ติดตาม และสรุปผล
การด าเนินงาน 

- - - - ม.ค. 2564 - 
ส.ค. 2564 

6 กิจกรรมท่ี 6 สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- - - - ส.ค. 2564 -  
ก.ย. 2564 

 รวม 203,490 16,850 - 220,340  

   3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - 
2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร

สถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี            
จ านวน    6  โรงเรียน  อบรม 1 วัน 
2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
     - ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 329 คน     
ม้ือละ 140 บาท   
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน      
329 คน ม้ือละ 35 บาท จ านวน 2 ม้ือ  
   - ค่าวัสดุ 
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ท่ี 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3 กิจกรรมท่ี 3 สมาธิสร้างวินัย 

3.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี 
และคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 250 คน   
ม้ือละ 140 บาท   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน         
250 คน ม้ือละ 35 บาท 2 ม้ือ ต่อวัน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง  
ชั่วโมงละ 600 บาท/วัน  
- ค่าวัสดุ 
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 
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ท่ี 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ
ท่ีใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4 กิจกรรมท่ี 4 ประกวดผลการปฏิบัติงาน          

ที่เป็นเลิศโครงการคุณธรรม สพฐ.         
จ านวน 175 โรงเรียน 
4 .1 ประชุ มคณะกร รมกา ร คัด เลื อก
ตัดสิ น  
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 15 คน   
ม้ือละ 120 บาท จ านวน1วัน เป็นเงิน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 15 คน 
ม้ือละ 35บาท 2 ม้ือ จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 
- ค่าจ้างท าโล่ ประกอบด้วย  
1) โครงงานคุณธรรมดีเด่น จ านวน 1 โล่  
2) นวัตกรรมดีเด่นผู้บริหาร ครูจ านวน 2 โล่  
3) คุรุชนคนคุณธรรมผู้บริหาร  ครูจ านวน 2โล่  
4) ครอบครัวคุณธรรม จ านวน 1โล่  
รวมจ านวน 6 โล่ ๆ ละ 1,000 บาท  
- ค่าจ้างท ากรอบเกียรติบัตร ประกอบด้วย 
1) โครงงานคุณธรรมนักเรียน จ านวน 10 อัน 
2) โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน จ านวน 20 อัน 
3) นวัตกรรมดีเด่นผู้บริหาร ครู จ านวน 20 อัน 
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 4) คุรุชนคนคุณธรรมผู้บริหาร ครูจ านวน20อัน 
5)  ครอบครัวคุณธรรม จ านวน 10 อัน 
รวมจ านวน 80 อัน ๆ ละ 100 บาท 

  
- 

 
8,000 

 
- 

5 กิจกรรมท่ี 5 นิเทศติดตามสรุปผลด าเนินงาน - - - - 

6 กิจกรรมท่ี 6 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ - - - - 

 รวมเป็นเงิน 220,340 14,400 195,940 10,000 

(ขอถั่วจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 
 1) ปัจจัยความเสี่ยง 
 - การจัดกิจกรรมอาจไม่ได้ท าครบทุกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามกลุ่มเปูาหมายได้ เพราะต้องมี
มาตรการและระยะห่างทางสังคม 
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 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - จัดท าเอกสารหรือสื่อเพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นผู้ตระหนักรู้ มีความเข้าใจและ
มีกระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้เป็นไปตามเปูาหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 4) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียน  ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงท่ีย่ังยืน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.  นางกัลยา   แตงข า 2.  นายบุญประคอง   โคตรพัฒน์ 
 3.  นางสาวพัชรี  ศุภษร 4.  นางประกายมาศ  บุญสมปอง 
 5.  นางสาวบุณฑริกา   นิเทศศิลป์ 6.  นายค ารณ  สะอาด 

1.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

1. เปูาหมาย การบูรณาการ เรื่องความซ่ือสัตย์ วินัยคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน  
ในสถานศึกษา 
          2. ประเด็น คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม  

1. เปูาหมายระดับประเด็นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ ดีงามและมีความรักและภูมิใจ  
ในความเป็นไทยมากขึ้นน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 
          2. แผนย่อยของแผนแม่บท การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 
          3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมมีจิตวิญญาณที่ดีเข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้  มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ า เป็นของโลกในศตวรรษที่21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรั ก             
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้   
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก   
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

2. รายละเอียดโครงการ 
     2.1.หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน      
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  นโยบายของรัฐบาล ด้านที่ 1 
การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สร้างความรู้สึกและความผูกพันภักดี ตลอดจนเผยแพร่    
ความรู้คว ามเข้ าใจที่ถูกต้องและเป็นจริ งเก่ี ยวกับสถา บันพระมหากษัตริย์แ ละพระรา ชกร ณียกิจ             
เพ่ือประชาชน สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ เร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของจังหวัด
ราชบุรี ที่เน้นการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง 
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 แผนพัฒนาเศรษฐ กิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ .256 0 – 2 564)   ได้ก าหนด          
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ และยืนในเวทีโลก            
อย่างภาคภูมิไม่แพ้ชาติใดในโลก ไทยจะต้องมีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 
การศึกษา และความเจริญ ก้าวหน้าทางศาสนา วัฒนธรรม  รัฐบาลได้ก าหนดให้ส่วนราชการทุกแห่งได้น้อม
น าเอา “ศาสตร์พร ะราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว        
รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักคิด และแนวทาง  ในการวางแผนการด าเนินการที่มีความพอประมาณ ความมี
เห ตุผล  และกา ร มีควา มคุ้มกันที่ ดีทา งวัตถุ ทา งสิ่ งแ วดล้ อม แล ะทา งวัฒนธร รม เ พ่ือส่ งผลถึ ง                 
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการ
ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน 

      2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1  เ พ่ือส่ งเสริ มสถา นศึกษา ให้ พัฒนาผู้ เ รียนตร ะหนักถึ งพร ะมหา กรุณาธิ คุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
 2.2.2 เพ่ือส่งเสริมครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พัฒนาผู้เรียนมีความรู้  และทักษะการด าเนินชีวิต
ตามศาสตร์พระราชา และสามารถด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข 
 2.2.3 เพ่ือส่งเสริมครูให้พัฒนาผู้ เรียนมีค่านิยมการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็น
พลเมืองที่ม่ันคงอยู่ในคุณงามความดีของสังคม 
 2.2.4  เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเ พียงที่ยั่งยืน         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมาณ 
   ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 9 เครือข่าย ๆ ละ 3 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น 54 คน 
 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้ เรียนที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ มี ทักษะ
กระบวนการและพัฒนาทักษะชีวิต สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 1.1.ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
   1.2. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10     
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรักและมีทัศนคติที่ ดีต่อ 
สถาบันหลักของชาติและยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์              
ทรงเป็นประมุข 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ  
    - ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลการปฏิบัติงานที่ดีของราชบุรีเมืองวิถีพอเพียง       
ที่ยั่งยืน  

 
ร้อยละ 90 

      2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 - ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน 9 เครือข่าย ๆ ละ 3 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น 54 คน 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 
 ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564  
 สถานที่ด าเนินการ จ านวน 27 โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   
     3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  34,300 บาท  แยกเป็น 
         3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน   34,300.- บาท 
         3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน      -       บาท 
       3.1.3 อ่ืน ๆ (ระบุ)   .................. 

   3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - ต.ค.2563 – 
พ.ย.2563 

2 กิจกรรม ท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิ บัติการ ผู้บริหา ร
สถาน ศึกษาและครู “ สถาน ศึกษาแห่ งควา มดี      
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน” 

    
23,300 

- - 23,300 ก.พ.2564 – 
มี.ค.2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 ประเมินผลด าเนินงานและคัดเลือก 
“การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สถานศึกษา        
แห่งความดี ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน” 

11,000 - - 11,000 เม.ย.2564 – 
พ.ค.2564  

4 กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ ติดตาม และสรุปผล              
การด าเนินงาน 

- - - - มิ.ย.2564 – 
ก.ค.2564 

5 กิจกรรมท่ี 5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ - - - - ส.ค.2564 – 
ก.ย.2564 

 รวม 34,300 - - 34,300  
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 3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี 
กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - 
2 กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร

สถานศึกษาและครู “สถานศึกษาแห่งความดี        
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน” 
จ านวน 27 โรงเรียน อบรม 1 วัน 
 2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครู  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70 คน  ม้ือละ      
140 บาท  1 ม้ือ เป็นเงิน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 70 คน     
ม้ือละ 35 บาท 2 ม้ือ เป็นเงิน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  1 คน จ านวน 6 ชั่วโมง   
ชั่วโมงละ 600 บาท ต่อวัน เป็นเงิน 
-  ค่าวัสดุ 

23,300 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

3,600 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 

9,800 
 

4,900 
 

- 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5,000 
3 กิจกรรมท่ี 3 ประเมินผลด าเนินงานและคัดเลือก 

“การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สถานศึกษา   
แห่งความดี ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงยั่งยืน” 
3.1 สถานศึกษาน าเสนอผลงาน ณ ส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกตัดสิน  
จ านวน 5 คน คนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 
- ค่าจ้างท าโล่พร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนดีเยี่ยม 
จ านวน 1 โล่ ๆ ละ 1,000 บาท 
-  ค่าวัสดุ 

11,000 - 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 

- 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 

1,000 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

5,000 
4 กิจกรรมท่ี 4 นิเทศติดตามและสรุปผลด าเนินงาน - - - - 

5 กิจกรรมท่ี 5 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ - - - - 

 รวมเป็นเงิน 34,300 8,600 15,700 10,000 

(ขอถั่วจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ 
 1) ปัจจัยความเสี่ยง 
 - การจัดกิจกรรมอาจไม่ได้ท าครบทุกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามกลุ่มเปูาหมายได้ เพราะต้องมี
มาตรการและระยะห่างทางสังคม 
 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - จัดท าเอกสารหรือสื่อเพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในสถานการณ์     
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาประสบความส าเร็จจากการพัฒนาสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียง
ที่ยั่งยืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะการด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
สามารถด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข 
 3) ผู้เรียนมีค่านิยมการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่ ม่ันคงอยู่ในคุณงาม  
ความดีของสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียง  
ที่ยั่งยืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   ขับเคล่ือนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์ 2. นายค ารณ  สะอาด 
    3. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์ 4. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์    

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ     
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง          
ในศตวรรษที่ 21 
  3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                     
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้  มีทักษะ     
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติ      
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3 .1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียน                 
มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ า เป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัย                  
มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์           
ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
         ด้วยส า นั ก งา นคณะกรรมกา รการ ศึกษา ขั้ นพ้ืน ฐา น  ได้น้ อมน า พร ะร า ชด ารั ส สมเ ด็จ                                    
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนโยบายของรัฐบาล
เก่ียวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
ให้ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ ด้วยตนเองมากขึ้น 
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยก าหนดให้เขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกแห่ง ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ขับเคลื่อนนโยบาย                            
ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ ซ่ึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียน                        
เข้าร่วมโครงการ 175 แห่ง  
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 เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ให้ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้   

2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม  
 2.2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร้อยละ 100 
จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) ผู้เรียนในสถานศึกษา ร้อยละ 85 มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) สถานศึกษาจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด  
  2) สถานศึกษาน าผลการนิเทศติดตามไปปรับปรุงพัฒนาการ จัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน                   
เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างมีคุณภาพ 
  3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  - ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ  
    2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
    2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 85 

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 175 โรงเรียน 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2. เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9 

 3. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น - บาท     แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน - บาท 
 3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  -  บาท 
 3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   ................... 
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    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรม  Best Practic  
กิจกรรม  ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 

- - - - ธันวาคม 2563 
กันยายน 2564 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน - - - - - 

 3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 

กิจกรรม  Best  Practic  
กิจกรรม  ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
1. จัดท าแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน                 
เพ่ิมเวลารู้ให้สถานศึกษา 
2. สถานศึกษาส่งการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน       
เพ่ิมเวลารู้ ให้เขตพ้ืนที่ ฯ  
3. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานและคัดเลือก 
Best  Practic กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
4. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน   
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
5. จัดท าเกียรติบัตร Best Practic                        
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ให้สถานศึกษา   
6. สรุปประเมินผล/ รายงานผลโครงการ 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน - - - - 
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
 1) ปัจจัยความเสี่ยง สถานศึกษาในแต่ละแห่งมีบริบท ปัจจัยที่ เป็นปัญหาในการจัดการศึกษา
แตกต่างกันแต่แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง 
 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและ
สาเหตุของปัญหาการจัด  

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1)  สถา น ศึกษา สา มา รถบริ หา ร จั ดกา ร เวลา เรี ยน  และจั ด กิจ กร รม “ลดเวลา เรี ยน                            

เพ่ิมเวลารู้” เชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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โครงการ    เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)   

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    1. นายค ารณ  สะอาด 2. นางสาวพัชรี  ศุภษร 
     3. นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์ และศึกษานิเทศก์ทุกคน 
  
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. เปูาหมายภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ประเด็นบุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. เปูาหมายระดับประเด็นประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อยประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต 

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที ่2 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้  มีทักษะ          
การเรียนรู้และทักษะจ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันของชาติ 
ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ  ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้     
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะจ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน
ของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง        
ต่อบ้านเมือง 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วย งานหลักที่รั บผิดชอบงา น          
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่ มีคุณภาพในอนาคตได้
ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา         
จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซ่ือสัตย์สุจริต ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึ กการเป็นพลเมืองที่ ดี        
มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม "คน" โดยการ "ปลูก" และ "ปลุก" จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการ
กระท าความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการ
ด าเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 10 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แผนแม่บทบูรณาการปูองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560  – 2564) ซ่ึงมีแนวทางหลัก      
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ในการด าเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม    
ชื่อสัตย์สุจริต 2) ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต โดยมีกิจกรรมส าคัญ
ของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย   
4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) การด าเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 2) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 3) การด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
และ 4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืน ที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพ่ือพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ (ทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ) และน าไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
         2.2.2 เพ่ือท าความเข้าใจและวิเคราะห์ภารกิจงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
ดัชนีความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 
         2.2.3 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดม่ัน
คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ครู บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 54 คน ในสังกัดได้รับการพัฒนาขยายผลการด าเนิน
โครงการโรงเรียนสุจริต 
        2) ผู้บริหาร และครู ทุกคนในสังกัดได้เข้าร่วมการประกวดผลงาน Best Practice  
        3) ผู้บริหาร และครู จ านวน 100 คนในสังกัดได้รับการอบรมพัฒนาขยายผลบริษัทสร้างการ
ดี และ กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย 
        4) ผู้บริหาร และครู จ านวน 175 คนในสังกัดได้รับการอบรมขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
        5) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มีการสร้าง 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต และสื่อ
สร้างสรรค์ ต้านทุจริต เพ่ือเป็นต้นแบบ  
        6) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมิน ITA Online  
        7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมิน ITA Online ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
        8) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและปลูกฝังพฤติกรรมความซ่ือสัตย์สุจริต 
        9) นักเรียนจ านวน 36 โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการประเมิน
พฤติกรรมความซ่ือสัตย์สุจริต 

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
มีวินัย โปร่งใส ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
        2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีภาพลักษณ์ในการด าเนินงานที่ดี 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
       3) นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซ่ือสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ       
ยึดม่ันคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และมีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซ่ือสัตย์ สุจริต 
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    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ITA) เพ่ิมขึ้น 
   1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
   1.3 ร้อยละของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1               
มีพฤติกรรมที่ยึดม่ันความซ่ือสัตย์ สุจริต 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ  
   2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการสร้างนวัตกรรมหรือสื่อสร้างส รรค์      
ที่ปลูกฝังพฤติกรรม ยึดม่ันความซ่ือสัตย์ สุจริต ของนักเรียน 
   2.2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน 

 
90 
 

70 
 

80 
 
 

80 
 

100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  606,000 บาท  แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน ......-....บาท 
       3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 606,000 บาท 
       3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)  ................... 
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ  

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 ขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 

- 20,000 - 20,000 ธ.ค.2563 –  
ก.พ. 2564 

2 กิจกรรมท่ี 2 ถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับ
ผู้บริหารและครู 

- 10,000 - 10,000 มี.ค. – เม.ย.2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 บริษัทสร้างการดี - 30,000 - 30,000 ม.ค. – ก.พ.2564 
4 กิจกรรมท่ี 4 ป.ป.ช. สพฐ.น้อย - 30,000 - 30,000 ม.ค. – ก.พ.2564 
5 กิจกรรมท่ี 5 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา         

(Anti - Corruption Education) 
- 90,000 - 90,000 ธ.ค.2563 –      

ก.พ.2564 
6 กิจกรรมท่ี 6 เก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรม

ความซ่ือสัตย์สุจริตของนักเรียน 
- 36,000 - 36,000 มี.ค. – ส.ค.2564 

7 กิจกรรมท่ี 7 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้าน  
การทุจริต 

- 40,000 - 40,000 ม.ค. – ก.พ.2564 

8 กิจกรรมท่ี 8 สื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต                   
(สื่อภาพยนตร์สั้น). 

- 10,000 - 10,000 มี.ค. – ส.ค.2564 

9 กิจกรรมท่ี 9 นิเทศ ก ากับติดตาม แบบบูรณาการ          
และการด าเนินการอ่ืน  ๆ

- 50,000 - 50,000 ต.ค.2563 –      
ส.ค.2564 

10 กิจกรรมท่ี 10 ประเมินคุณธรรม และความ       
โปร่งใส่ในการด าเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 

- 50,000 - 50,000 ม.ค. – ส.ค.2564 

11 กิจกรรมท่ี 11 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส      
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 

- 200,000 - 200,000 ม.ค. – ส.ค.2564 

12 กิจกรรมท่ี 12 การถอดบทเรียนสรุปผล        
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

- 40,000 - 40,000 ก.ย.2564 

 รวม - 606,000 - 606,000  
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 ขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2  อบรมขยายผลการด าเนินโครงการโรงเรียน
สุจริตของสถานศึกษา เครือข่ายละ 6 คนและคณะ
ผู้ด าเนินการรวมจ านวน 70 คน จ านวน 1 วัน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 140 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 จ านวน 6 ชั่วโมง  
- ค่าเอกสารประกอบ 

20,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 

4,900 
9,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,700 
2 กิจกรรมท่ี 2 ถอดบทเรียน และคัดเลือก (Best Practice) 

ส าหรับผู้บริหารและครู 
2.1 ประชุมวางแผน 
2.2 จัดสรรเงินให้เครือข่ายเพ่ือเป็นการคัดเลือก Best Practice 
ผู้บริหาร และ ครูระดับเครือข่าย  
2.3 ประชุมคัดเลือก Best Practice ผู้บริหาร และครู           
ระดับเขตพ้ืนที่ 

10,000   
 
 

9,000 
 

1,000 

 

3 กิจกรรมท่ี 3 บริษัทสร้างการดี 
3.1 อบรมขยายผลบรษัิทสร้างการดี จ านวน  50  โรงเรยีน 
โรงเรียนละ 2 คน คณะวิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน           
รวม  120 คน ระยะเวลา 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ ๆ  ละ 35 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 140 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 จ านวน  6 ชั่วโมง  
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 

30,000  
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

8,400 
16,800 

 
 
 
 
 
 
 

1,200 
4 กิจกรรมท่ี 4 ป.ป.ช. สพฐ.น้อย 

4.1 อบรมขยายผลกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 
จ านวน 50 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน คณะวิทยากร     
และผู้ปฏิบัติงานรวม 120 คน ระยะเวลา 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 140 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 จ านวน 6 ชั่วโมง  
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1,200 บาท 

30,000 
 

 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

8,400 
16,800 

 

 
 
 
 
 
 
 

1,200 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
5 กิจกรรมท่ี 5 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

(Anti - Corruption Education) 
5.1 ประชุมวางแผน 
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตร        
ต้านทุจริตศึกษา 175 โรงเรียน จ านวน 405 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท       
เป็นเงิน 28,350 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 140 บาท เป็นเงิน 56,700 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 4,950 บาท 
5.3 นิเทศติดตาม และสรุปผล 

90,000   
 
 
 
 

28,350 
 

56,700 
4,950 

 

6 กิจกรรมท่ี 6 เก็บข้อมูลการประเ มินพฤ ติกรรม 
ความซ่ือสัตย์สุจริตของนักเรียน 
6.1 ประชุมวางแผน 
6.2 ประชุมการด าเนินจัดเก็บข้อมูลการประเมิน
พฤติกรรมความซ่ือสัตย์สุจริตของนักเรียน จ านวน 
36 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท  

เป็นเงิน 5,040 บาท 

36,000   
 
 
 
 
 

5,040  
 

 

 - ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 140 บาท เป็นเงิน 9,800 บาท 
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 3,160 บาท 

6.3 การประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
  -  จัดสรรค่าด าเนินการให้กับโรงเรียน โรงเรียนละ 
500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท 

  9,800 
 
 

18,000 

 
3,160 

7 กิจกรรมท่ี 7  1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 
7.1 ประชุมวางแผน 
7.2 จัดสรรเครือข่ายละ 3,000 บาท เป็นค่าด าเนินการ
คัดเลือก 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 
7.3 คัดเลือกผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ระดับ      
เขตพ้ืนที่ กรรมการและคณะท างาน รวมจ านวน 24 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 140 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท 

  - ค่าวัสดุ และของรางวัล 8,020 บาท 

40,000   
 

27,000 
 
 
 

1,680 
3,300 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,020 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
8 กิจกรรมท่ี 8 สื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

8.1 กิจกรรมคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต
กรรมการและคณะท างาน รวมจ านวน 24 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ  ๆละ 35 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน  ม้ือละ 140 บาท  

  - ค่าวัสดุและของรางวัล 5,020 บาท 

10,000  
 

 
 
 

1,680 
3,300 

 
 
 
 
 

5,020 
9 กิจกรรมท่ี 9 นิเทศ ก ากับติดตาม แบบบูรณาการ และ

การด าเนินการอ่ืน  ๆ
9.1 นิเทศ ก ากับติดตาม การด าเนินงานในโครงการ
โรงเรียนสุจริต จ านวน 175 โรงเรียน 
9.2 ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต ผู้ เข้าร่วม
อบรม จ านวน 2 คน จ านวน 3 วัน  
9.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางน าเสนอผลงานระดับภาค 
 - กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม, กิจกรรม ปปช.  
สพฐ.น้อย, กิจกรรม บริ ษัทสร้างการดี รวมจ านวน              
3 โรงเรียน  เป็นค่าเดินทางโรงเรียน ละ 5,000 บาท 
 - กิจกรรม Best Practice ส าหรับครู และผู้บริหาร  
จ านวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 2,500 บาท  

50,000   
 
 
 

20,000 
 

10,000 
15,000 

 
 

5,000 

 

10 กิจกรรมท่ี 10 ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
10.1 ประชุมวางแผน 
10.2 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัดจ านวน 175 โรงเรียน รวมผู้เข้าอบรม 
จ านวน 195 คน ระยะเวลา 1 วัน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ  ๆละ 35 บาท  
 - ค่าอาหารกลางวัน ม้ือละ 140 บาท 
 - ค่าวิทยากรอบรม 6 ชั่วโมง  ๆละ 600 บาท 
10.3 การตอบแบบและการประเมินการรับรู้ของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสี ยภายในสถานศึกษา (IIT) ผู้ มีส่วนไ ด้       
ส่วน เสียภายนอก ( EIT) และกา รเปิดเผยข้ อมูล
สาธารณะ (OIT) ของโรงเรียนในสังกัด 
- ค่าประชุม และตรวจแบบ IIT OIT และ EIT 
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13,650 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
11 กิจกรรมท่ี 11 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    

ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 
(น างบประมาณไปรวมกับโครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ กิจกรรมที่ 2 
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากลอย่างมีคุณธรรม    
ความโปร่งใส) 

200,000   
 
 

200,000 
 
 

 

12 กิจกรรมท่ี 12 การถอดบทเรียนสรุปผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการประเมิน ITA 
เขตพ้ืนที่ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 80 คน จ านวน 2 วัน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 4 ม้ือ ม้ือละ 35 บาท     
  - ค่าอาหารกลางวัน 2 ม้ือ ม้ือละ 140 บาท      
  - ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการประชุม 

40,000   
 
 
 
 

11,200 
22,400 

 

 
 
 
 
 
 
 

6,400 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 606,000 14,400 564,900 26,700 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
 1) ปัจ จัย ความเสี่ย ง กา รด าเนิ นโคร งการภาย ใต้ โครงการที่ สพฐ.  ก าหนดซ่ึ งส่ งผลให้                 
บางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ หรือมีการเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม 
 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ศึกษาแนวทางและด าเนินการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
          2) นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความต่ืนตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
          3) สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไก
และกระบวนการปูองกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 2. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์   
    3. นางอรวรรณ แสงทอง  4. นางสาวจริยา สุธาพจน์  

 1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ประเด็น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1. เปูาหมายระดับประเด็น  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล       

ทั้งด้า นร่างกาย  สติปัญญา และคุณธร รม จ ริยธรรม เป็น ผู้ ที่ มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21              
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ           

การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น  
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้  มีทักษะ     
การเรียนรู้และทักษะที่จ า เป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก          
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3 .1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียน               
มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดีมีวินัย        
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์         
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรีและนาฏ ศิลป์ ซ่ึงเป็นกลุ่มสาระการ เรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความคิดริเ ริ่มสร้างสรร ค์              
มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพ ช่วยพัฒนาผู้ เรียนด้านร่างกาย จิต ใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมและ                  
ความเชื่อม่ันในตนเองส่งผลให้ผู้ เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประส งค์เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ             
หรือประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เห็นความส าคัญของการจัดการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขึ้น เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานครูและ
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นักเรียนในรูปแบบที่หลากหลายและนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มสาร ะการเรียนรู้ ศิลปะ
เพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
     2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสอดคล้องกับทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
          2.2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลกา รจัดการศึกษากลุ่มสาร ะการเรียนรู้ ศิลปะของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 

      1) ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จ านวน 175 โรงเรียน  ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษา        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                2) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรี 

      3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 
ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ศิลปะ       

 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  

ที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรี สอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรีตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร   

 3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  มีการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่มีคุณภาพส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/การประกวด 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรี 
     1.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
     1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
    - ร้อยละของสานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 
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 2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของสถานศึกษากลุ่มเปูาหมาย จ านวน 175 โรงเรียน 

           2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
 2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          พ้ืนที่ด าเนินการ  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 โรงเรียน 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  94,850  บาท   แยกเป็น 
      3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน  94,850  บาท 
  3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน   -  บาท 
      3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   ................... 

3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 จัดท าเอกสารส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- ส ารวจความต้องการพัฒนาของครูผู้สอน 
- ประชุมและจัดท าเอกสารส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

2,850 - - 2,850 ตุลาคม
2563-  
มกราคม
2564 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ )  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตรการอบรม  
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 
- ประเมินผลและรายงานผลการอบรม 

92,000 - - 92,000 เมษายน-
พฤษภาคม
2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และ
การวัดผล ประเมินผล   

- - - - สิงหาคม 
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ  
- สรุปผลการด าเนินงานและจัดท าเล่มเอกสาร 
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อผู้บริหาร
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- - - - กันยายน 
2564 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,850 - - 94,850  
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมท่ี 1 จัดท าเอกสารส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเอกสารส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน จ านวน 15 คน    
ม้ือละ 120 บาท จ านวน 1 ม้ือ เป็นเงิน 1,800 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมคณะท างาน จ านวน 15 
คน  2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 

2,850   
 
 

 
1,800 

 
1,050 

 

2 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์)  
- ค่าอาหารกลางวันครู จ านวน 175 คน 
คณะกรรมการผู้เก่ียวข้อง จ านวน 15 คน รวม   
190 คน ม้ือละ 140 บาท จ านวน 2 ม้ือ   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมจ านวน 190 คน 4 ม้ือ 
ม้ือละ 35 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน ชั่วโมงละ 600 บาท 
จ านวน 12 ชั่วโมง  
- ค่าวัสดุ 

92,000  
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 

53,200 
 
 

26,600 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
3 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ และ

การวัดผล ประเมินผล    
- - - - 

4 กิจกรรมท่ี 4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- - - - 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 94,850 7,200 82,650 5,000 
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
1) ปัจจัยความเสี่ยง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูจ านวนน้อยไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้  

 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยการนิเทศ ติดตามหรือให้ความรู้
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้ เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ครูและนักเรียนมีผลงานหลากหลาย และผลงานเป็นที่ยอมรับ/  ได้รับรางวัลในการแข่งขัน    
กลุ่มสา ระการ เรียนรู้ ศิลปะระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา ร ะดับจังหวัด ร ะดับประเทศและหน่ วยงา น               
ที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
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โครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวศุภากร ทองน้อย       2. นางสาวจริยา  สุธาพจน์                 
           3. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 4. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์           

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ    

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21   
2. ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม  
          1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ ดีงาม และมีความรัก และ    
ความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรักของนานาประเทศมากขึ้น 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะและการเป็นผลเมืองที่ดี 

3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน  
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่  1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภา พ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้  มีทักษะ  
การเรียนรู้และทั กษะที่จ า เป็นของโลกศตวรรษที่  21 อย่ างครบถ้วน เป็ นคนดี มีวินัย มีความรั ก              
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                
ทีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียน         
มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ า เป็นของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย         
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์        
ทรงเป็นประมุขทีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 “รัฐต้องด าเนินการ               
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ             
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์คนไทยในอนาคตต้องมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ ดีรอบด้า น                     
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษ  21 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเนื่องโรงเรียนวิถีพุทธเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้
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สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเริ่ มด าเนินกา ร เม่ือปี 25 45 โดยมีโร งเรียนเข้าร่ วมโครงกา ร                   
จ านวนกว่า 20,000 โรงเรียน ซ่ึงจากแนวทางการด าเนินการที่รับทราบกันต้ังแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหาร ครู
และพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทาง
ด าเนินการเดิม ยกร่างเป็นแนวทางด าเนินการที่ เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่างได้น าร่างฯ            
ไปสอบสารความเห็นของผู้ เก่ียวข้องรวมทั้งผ่านความเห็นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐา น                      
เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2553 จึงประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบ และเป็นแนวทางในการประเมินตนเอง 
ต้ังแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา 

ทุก ๆ ปีงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการประเมินตัวชี้วัด 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซ่ึงการประเมินตนเองตามแนวทางด าเนินการ          
29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเป็นตัวชี้วัด KRS ที่ 6 .8.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน 
โรงเรียนวิถีพุทธ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ  
ที่สถานศึกษาในสังกัดต้องเตรียมรองรับการประเมิน เพ่ือให้เป็นรูปธรรมชัดเจนตามตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน                    
สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ   

    2.2 วัตถุประสงค์  
          2.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนสถานศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี 
การสืบค้นข้อมูลและสร้างชิ้นงาน 
         2.2.2 เพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
         2.2.3 เพ่ือให้โรงเรียนวิถีพุทธด าเนินการให้เป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ตามล าดับ  
    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เป็นไปตามมาตรฐานของตัวชี้วัดหลักสูตร  
               2) โรงเรียนวิถีพุทธ 175 โรงเรียน เข้าใจและสามารถด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็ น
โรงเรียนวิถีพุทธ      
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเป็นไปตามมาตรฐานของตัวชี้วัดหลักสูตร 
         2) โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน
วิถีพุทธชั้นน า โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ตามล าดับ  
        3) สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือรับ        
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)     
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    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
         1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
         2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา       
และวัฒนธรรมเป็นไปตามมาตรฐานของตัวชี้วัดหลักสูตร 
         2.2 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธมีผลการประเมิน ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
ร้อยละ 85  
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 70 
 

ระดับ 100 

 
    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  ครูวิชาการ/ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม และนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564  
พ้ืนที่ด าเนินการ     
         1) โรงเรี ยนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษาประถมศึกษาร าชบุรี เขต  1 (อ าเภอเมือง           
อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอวัดเพลง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา)  
         2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ      
         3.1 งบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น - บาท แยกเป็น   
      3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จ านวน ...-...บาท     
      3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน .....-..... บาท 
                3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ) จ านวน.......... บาท       

 3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ  

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมโครงงานปณิธานความดี   
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เก่ียวข้องชี้แจง
นโยบาย     
1.2 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานมายังเขตพ้ืนที่ 
1.3 ด าเนินการคัดเลือกผลงาน    
1.4 สรุปผลการคัดเลือก รายงานผล 

- - - - ตุลาคม -
ธันวาคม
2563 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

2 กิจกรรมท่ี 2 ด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ 
2.1 กิจกรรมติดตามการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
ตามแนวทาง ด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน  175  แห่ง    
     1) ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เก่ียวข้องชี้แจง
นโยบาย   
    2) จัดท าแผน/ โครงการตามนโยบาย  
    3) สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล 

- - - - ตุลาคม  
2563-
กันยายน 
2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 : นิเทศ ติดตามตรวจสอบ            
การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
3.1 ก าหนดประเด็นการนิเทศ 
3.2 จัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
3.3 ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
3.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
3.5 สรุปรายงานการนิเทศ 

- - - - ตุลาคม  
2563-
กันยายน 
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 : สรุป/ รายงานผลโครงการ 
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
4.2 สรุปโครงการ 
4.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอ
ต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
4.4 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ 

- - - - กันยายน 
2564 

 รวม - - - -  
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
 

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมโครงงานปณิธานความดี 
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานโครงงาน
ปณิธานความดี 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม จ านวน 13 คน   
คนละ 35บาท/ ม้ือ จ านวน 1 ม้ือ    

- -  
 
 

-  

-  
 
 

- 
  

-  
 
 

-  

2 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมติดตามการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพตามแนวทางด าเนินการ 29 ประการ           
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรมติดตามการด าเนินการพัฒนาคุณภาพตาม
แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธ จ านวน 175 แห่ง    

- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

3 กิจกรรมท่ี 3 : นิเทศ ติดตามตรวจสอบ การจัด
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

- - - 
 

- 
 

4 กิจกรรมท่ี 4 : สรุป/ รายงานผลโครงการ - - - - 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน - - - - 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง  
       1.1 ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจ านวน 
       1.2 ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก ท าให้ไม่มีเวลาเพียง
พอที่จะศึกษาหาความรู้  วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนของตนเองให้ประสบ
ความส าเร็จ 

 1.3 สถานศึกษาในแต่ละแห่งมีบริบท ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน        
แต่แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง        
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     2.1 โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม  ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม          

      2.2 เปิดโอกาสให้ครูได้ท าหน้าที่ครูอย่างแท้จริงและมีจ านวนเพียงพอ 
 2.3 เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาการจัด       

การเรียนการสอนตามบริบทของตนเองตามทฤษฎีระเบิดจากข้างในของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิ
พลมหาราช ภายใต้การก ากับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ผู้บริหารระดับสูง 
 
 
 



        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1                                           213 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดีขึ้น  
2) เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสืบค้น

ข้อมูลและสร้างชิ้นงาน 
3) โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 

โรงเรียน เข้าใจแนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
4) โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 

โรงเรียน สามารถด าเนินการให้เป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
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โครงการ   สหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์  2. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์ 
    3. นางสาวจริยา  สุธาพจน์   4. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์    

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  1. เปู าหมายระดับประเ ด็น  คน ไทยมีการ ศึกษาที่ มีคุณภา พตามมาตรฐา นสากล เพ่ิมขึ้ น                                        
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง      
ในศตวรรษที่ 21 
  3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ      
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้ มีทักษะ    
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติ              
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3 .1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียน                 
มีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ า เป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัย                  
มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดม่ันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์          
ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                           
ทรงจัดต้ังโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท โดย เฉพาะการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ทรงเห็นว่าเด็กจะเรียนหนังสือไม่ได้ถ้าท้องหิวหรือ
เจ็บปุวย จึงทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ต้ังแต่
พุทธศักราช ๒๕๒๓ ทรงเห็นความส าคัญของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ก่อสร้าง
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ศูนย์การเรียนชุมชนส าหรับชาวไทยภูเขา ห้องเรียนเคลื่อนที่ ทั้งพระราชทาน                        
พระราชทรัพย์เป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน และทรงจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทาน เพ่ือให้
เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ เหมาะสม จะได้มีความสามารถในการพ่ึงตนเอง และเป็นที่ พ่ึงของ
ครอบครัวได้ในอนาคต 
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เนื่องจากกิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปลูกฝัง
จิตส านึก เจตคติ และค่านิยมทุก ๆ ด้าน ทางด้านสหกรณ์ให้เกิดขึ้นกับตนเองและการอยู่ร่วมกัน การพ่ึง พา
อาศัยกันและกันอย่างมีความเอ้ืออาทรต่อกันในอนาคต กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ส า คัญ
อย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักการรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการของสหกรณ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้โรงเรียนได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรในสถานศึกษา โดยเข้าไปมีบทบาทในการบริหารกิจกรรม 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพ่ือคัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
         2.2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
              1) สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาที่เป็นสหกรณ์
โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 โรงเรียน 
       2) จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 100 ที่ เข้าร่วมคัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ ได้รับ                        
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์                        
ที่ก าหนด 

   2) สถา นศึกษามีกา รจัดการเรียนการสอน การจั ดท าแผนการสอนแบบบูรณากา ร              
โดยวิเคราะห์วิธีการ หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์แบบบูรณาการขึ้นใช้เองสัมพันธ์กับการเรียนการสอน     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือโครงการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้สมรรถนะหรือทักษะอาชีพ         
ในด้านต่าง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง                                    
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษที่ 21  
- กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์, กิจกรรมส่งเสริมการออม,           
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ, และกิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ) 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ  
    2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 
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 2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  จ านวน 175 
โรงเรียน 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2. เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9 

 3. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 18,000 บาท แยกเป็น 
         3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 18,000 บาท 
         3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน - บาท 
         3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   ................... 

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ          

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

 คัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ 18,000 
 

- - 18,000 
 

ธันวาคม 2563 -
กันยายน 2564 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 18,000 - - 18,000 - 

   3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 คัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ 
1.1 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครสถานศึกษาที่สนใจ
เข้าร่วมพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน การจัดโครงการ
สหกรณ์โรงเรียน โดยส่งเล่มเอกสารรายงานโครงการ  
- จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน 
- เครือข่ายฯ คัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ 
เครือข่ายละ 1 โรงเรียน เครือข่ายละ 2,000 บาท 
- จัดท าเกียรติบัตรมอบโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
1.2 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการสหกรณ์
โรงเรียน 
1.3 สรุปประเมินผล/ รายงานผลโครงการ 

 
 
 
 

- 
18,000 

 
 
 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 

- 
18,000 

 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 18,000 - - 18,000 
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
 1) ปัจจัยความเสี่ยง โรงเรียนอาจไม่มีเวลาพอที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โรงเรียน 
 2) แนวทางกา รบริหารความเสี่ยง การพัฒนาครูผู้สอนเก่ีย วกับการจัดกา รเรียนการสอน                                    
แบบบูรณาการกิจกรรมสหกรณ์กับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          สถานศึกษาจัดให้ มีกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภ าพตามหลักเกณฑ์                        
ที่ก าหนด 
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โครงการ    พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรอบหลักสูตรท้องถ่ิน 
                                                                     และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์   2. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์ 
                                                  3. นางสาวจริยา  สุธาพจน์        

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
2. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
1. เปูาหมายระดับประเด็น การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น 
          3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบาย/  จุดเน้น กระทรวง ศึกษาธิการ  ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภา พ             
ทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ  
สอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที ่3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีความรู้  มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ า เป็นของโลกใน  ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก          
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบ ในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบ 
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เป็นครูยุคใหม่         
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน สมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
สอดคล้อง กับนโยบาย สพป.ราชบุรี  เข ต 1  ด้า นคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่ง เสริ มกา รจัดการ ศึกษา               
ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี 
มีวินัย มีความรัก ในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบอบ  ในสถาบันหลักของชาติ                    
ยึดม่ันการปกครองในระบอบ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน  สมรรถนะมีทักษะ              
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
          กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551                  
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เม่ือวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 โดยเริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบ                 
การใช้หลักสูตรและโร งเรี ยนที่มีความพร้อม ในปีการ ศึกษา  255 2 และเริ่ มใช้ในโรง เรียนทั่วไป                        
ในปีการศึกษา 2553 และต่อมามีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) เพ่ิมเติม โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ขับเคลื่อนการน าหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 รวมทั้ง                  
กรอบหลักสูตรท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน มีการนิเทศติดตามเพ่ือให้สถานศึกษา               
มีการปรับปรุงเนื้อหาและการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้า             
ในวิทยาการต่าง ๆ การส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ และในระดับที่สู งขึ้น                 
มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพมีทักษะที่จ า เป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะ               
และสมรรถนะส าคัญที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ 

          นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากร              
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ ซ่ึงกา รพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความส าคัญ                    
กับการพัฒนาทั้งศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
รวมถึงผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา
ศักยภา พของคนให้ มีทั กษะความรู้  ทั กษะอา ชีพ มีสมรรถนะที่มี คุณภาพสู งบนฐา นพหุปัญญา              
และกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนาหลักสูตร                  
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรอบหลักสูตรท้องถิ่น และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพ่ือพัฒนา             
และประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง                   

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพ่ือพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         2.2.2 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรอบหลักสูตร
ท้องถิ่น และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
          2.2.3 เพ่ือคัดกรองพหุปัญญารายบุคคลของผู้เรียนและส่งเสริมสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน              
ที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
         2.2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
               2) ร้อยละ 3 ของผู้ เรียนทั้งหมดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                         
ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
               3 ) ส ถา น ศึก ษ า ใน สั ง กั ด มี กา ร จั ด ก า ร เ รี ยน ก า ร ส อ นที่ ส ร้ า ง ส มดุ ล ทุ ก ด้ า น                                    
และมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล  ครบทุกด้าน  จ านวน 3 แห่ง 
                  4) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
                1) กรอบหลักสูตรท้องถิ่นมีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้พัฒนาการศึกษา 
       2) ครูของสถานศึกษากลุ่มเปูาหมายผ่านการพัฒนาและสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา                    
ที่มีการพัฒนา/ ปรับปรุงได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
และสามารถจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้  
       3) สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการเรียนการสอน    
เพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพ่ิมขึ้น 
               4) ผู้ เ รียนผ่ านกา รประเมินคุณลักษณะอัน พึงปร ะสงค์  การประเ มินสมรรถนะส าคัญ              
ตามหลักสูตร และการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตร ระดับดีขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 

    2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตัวชี้วัดตามโครงการ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
100 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพ่ิมขึ้น 3 
3. จ านวนของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

3 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
7. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

85 
85 
85 
100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
         1. โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ    
จ านวน 9 โรงเรียน  (โรงเรียนที่มีผู้บริหารเป็นประธานเครือข่าย ฯ ) 
          2. โรง เรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาหลักสู ตรสถา นศึกษา โดยกา รอบบรมออนไลน์/  สื่ อ         
จ านวน 175 โรงเรียน 
          3. โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายที่ผู้ เรียนได้รับการคัดกรองและได้รับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 
          4. โครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่ท่ีมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 โรงเรียน ในพ้ืนที่ 

อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอวัดเพลง อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา  
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3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
           3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 8,500 บาท     แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 จ านวน 8,500 บาท 
       3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               จ านวน  …-… บาท 
       3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   ................... 

           3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ    

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1  กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น 
1.1 การแต่งต้ังคณะท างานจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า กรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
1.3 ประชาสัมพันธ์การใช้กรอบหลักสูตรท้องถิ่น                     
ในการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
1.4 จัดท าวิดิทัศน์ความรู้ในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

2,850 - - 2,850 ม.ค.2564 
- มี.ค.
2564 

2 กิจกรรม ท่ี 2  กา รอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.1 จัดท าหลักสูตรการอบรมและเอกสาร          
ที่เก่ียวข้อง 
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย  
จ านวน  9 โรงเรียน 
2.3 จัดท าวิดิทัศน์การอบรม 
2.4 ประเมินผลความพึงพอใจและรายงานผล    
การอบรม 

4,950 - - 4,950 เม.ย.-พ.ค.
2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้สื่อวิดิทัศน์การอบรม                     
และการอบรมออนไลน์ 

- - - - พ.ค.-ส.ค.
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 จัดท าเครื่องมือการประเมิน 
พหุปัญญา และการคัดกรอง 
4.1 แต่งต้ังคณะท างาน 
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือฯ 
4.3 ทดลองใช้ในสถานศึกษากลุ่มเปูาหมาย      
และด าเนินการคัดกรอง 

700 - - 700 ก.พ.2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

5 กิจกรรมท่ี 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC 
ศึกษานิเทศก์ เพ่ือสังเคราะห์การส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
5.1 จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
5.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ศึกษานิเทศก์ฯ 
5.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน PLC 

- - - -  

6 กิจกรรมท่ี 6 นิเทศ ติดตามและประเมินผล - - - -  
7 กิจกรรมท่ี 7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

โครงการ 
- - - -  

รวม 8,500 - - 8,500  

3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบ

หลักสูตรท้องถิ่น 
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถิ่น 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน  15 คน  2 ม้ือ     
ม้ือละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  15 คน 1 ม้ือ ๆ ละ 
120 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 

2,850 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 

- 
 
 

1,050 
 

1,800 

- 
 
 

- 
 

- 

2 กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนกลุ่ มเปูาหมาย  
จ านวน 9 โรงเรียน (ครู 9 คน คณะท างาน 6 คน 
รวม 15 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  จ านวน  15 คน  2  ม้ือ    
ม้ือละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 15 คน 1 ม้ือ ๆ ละ 
140 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท 
2.2 ค่าวัสดุ 

4,950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 

- 
 
 
 
 

1,050 
 

2,100 
 

- 

- 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

1,800 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3 กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้สื่อวิดิทัศน์การอบรม 
และการอบรมออนไลน์ 

- - - - 

4 กิจกรรมท่ี 4  จัดท าเครื่องมือการประเมินพหุ
ปัญญาและการคัดกรอง 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  จ านวน  10 คน  2 ม้ือ ๆ  ละ  
35 บาท เป็นเงิน 700 บาท 

700 
 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 

700 

- 
 
 

- 
 

5 กิจกรรมท่ี 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC 
ศึกษานิเทศก์เพ่ือสังเคราะห์การส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาให้ครูผู้สอนทุกกล่มสาระการเรียนรู้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

- - - - 

6 กิจกรรมท่ี 6  นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ           
ในศตวรรษที่ 21 
- การคัดกรองและการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา 

- - - - 

7 กิจกรรมท่ี 7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- - - - 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 8,500 - 6,700 1,800 
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง     - 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง    - 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
              1) ผู้เรียนได้รับการประเมินพหุปัญญารายบุคคล 
              2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น 
              3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ความถนัด และทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
              4) ผู้ เรียน ได้เรี ยนรู้ ความเป็นมาของท้องถิ่น เ กิดความรั กและเห็น คุณค่า ของท้ องถิ่ น                
และประเทศชาติ 
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โครงการ   ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์     2. นางอรวรรณ  แสงทอง  
    3. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์   4. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์     

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
          1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
          2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น) 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  1. เปูาหมายระดับประเด็น   คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ         
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2.  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่ อยกา รปฏิรู ปกร ะบวนการ เรี ยน รู้ที่ ตอบสนอง ต่อ                                       
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย    คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                       
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป. ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภา พ ข้อที่ 3 .2  พัฒนาผู้ เรียน ให้มีสมรรถนะ                     
และทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสู ง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทั ล                   
และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า  

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 

ส านั กงานคณะกร รมการกา รศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก า หนดประเ มินคุณภาพผู้ เรี ยน  ( NT)                                              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัดทั่วประเทศ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพ่ือท าการประเมินคุณภาพผู้ เรียน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 โดยใช้แบบทดสอบเน้น
การวิเคราะห์ประเมินความสามารถของผู้ เรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรฐ านและตัวชี้วั ด                                        
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ด าเนินโครงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพ่ือบริหารจัดการการสอบประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการสอบ ซ่ึงจะส่งผลให้ผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียนมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลส าคัญที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
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    2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพ่ือส่งเสริมครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อสอบ และน าข้อสอบที่วิเคราะห์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          2.2.2 เพ่ือสร้างแนวทางหรือรูปแบบการบริหารจัดการ การประเมินคุณภาพผู้ เรียน ( NT)                                
ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
         1) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อสอบ 
                2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) สูงขึ้น ร้อยละ 3 
   3) การบริหารจัดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของศูนย์สอบย่อยเครือข่ายโรงเรียน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 9 เครือข่าย ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล         
การจัดการศึกษา  

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถน าข้อสอบ    
ที่วิเคราะห์ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
         2) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความน่าเชื่อถือ สามารถน า
ข้อมูลส าคัญไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3) เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.1 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์            
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ  
   2.1 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ 

พ้ืนฐานของผู้เรียน (NT) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 

 
ร้อยละ 3 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 
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 2.5 กลุ่มเ ป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  ครูผู้ สอนวิชาภา ษาไทย ครูผู้สอนวิชา คณิตศาสตร์                                            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2. เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9 

3.  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสังกัด ตชด. 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 174,460 บาท  แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 14,050 บาท 
 3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 160,410 บาท 
 3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   ................... 

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ          

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 การแต่งต้ังคณะกรรมการระดับศูนย์
สอบและระดับสนามสอบ 

- - - - พฤศจิกายน – 
ธันวาคม  2563 

2 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูผู้สอนออกแบบการวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย                                   
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
- เผยแพร่ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบด้าน
ภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 (NT)      
2 ปีย้อนหลัง 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน 
หลังจากน าข้อสอบ (NT) ที่วิเคราะห์ 2 ปีย้อนหลัง
ไปใช้กับนักเรียน 

11,650 
 

- - 11,650 
 

ธันวาคม  2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมจัดท าแนวทาง/ รูปแบบ     
การบริหารการจัดสอบ 
- คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ (ประธานศูนย์สอบ 
ประธานเครือข่าย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่) 

- 5,700 
 

- 5,700 
 

กุมภาพันธ์ 
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 การน าเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
สถานศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบ สนามสอบ ข้อมูลนักเรียน
ผ่านระบบ NT Access 

- - - - มีนาคม 2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

5 กิจกรรมท่ี 5 การด าเนินการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT)  
5.1 การจัดประชุมชี้แจงและข้อเสนอแนะ แนวทาง              
การด าเนินงานการบริหารการประเมิน 
(คณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ) 
กรรมการ 39 คน 
5.2 การจัดประชุมชี้แจงกรรมการระดับ    
สนามสอบ ศูนย์สอบย่อยเครือข่ายที่ 1-9 
กรรมการ 654 คน 
5.3 การรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบไป
ศูนย์สอบย่อย  

- 138,670 
 

- 138,670 
 

15 – 19  
มีนาคม  2564 

6 กิจกรรมท่ี 6 การจัดสอบตามตารางการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3  
6.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตาม        
สนามสอบ 17 คน/ 1 วัน 
6.2 รับกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบย่อย 
กรรมการ 4 คน 
6.3 รวบรวมและส่งกระดาษค าตอบ            
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 18 คน               
(ให้ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) 
6.4 ประกาศผลสอบ NT 
6.3 รวบรวมและส่งกระดาษค าตอบ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 18 คน          
(ให้ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) 
6.4 ประกาศผลสอบ NT 

- 16,040 
 

- 16,040 
 

24 – 29 
มีนาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 พฤษภาคม 
2564 

7 กิจกรรมท่ี 7 วิเคราะห์ผล สรุปและรายงานผล               
การด าเนินงานโครงการ 

2,400 - - 2,400 มิถุนายน 
2564 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 14,050 160,410 - 174,460 - 
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 3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 การแต่งต้ังคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ
และระดับสนามสอบ 

- - - - 

2 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนออกแบบ 
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย                                
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                 
(ครูเครือข่ายละ 2 คนและคณะท างาน รวม 35 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท 
- ค่าวัสดุ 
- เผยแพร่ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ 
(NT) 2 ปีย้อนหลัง 
- แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอน หลังจาก    
น าข้อสอบ (NT) 2 ปีย้อนหลังไปใช้กับนักเรียน 

11,650 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 

2,450 
4,200 

- 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 
- 

5,000 
 
 

- 

3 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมจัดท าแนวทาง/ รูปแบบ                          
การบริหารการจัดสอบ 
คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ (ประธานศูนย์สอบ 
ประธานเครือข่าย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่) จ านวน 
30 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท 

5,700 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

2,100 
3,600 

 
 
 
 
 

- 
- 

4 กิจกรรมท่ี 4 การน าเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
สถานศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบ สนามสอบ ข้อมูลนักเรียน   
ผ่านระบบ NT Access 

- - - - 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
5 กิจกรรมท่ี 5 การด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

(NT)  
5.1 การจัดประชุมชี้แจงและข้อเสนอแนะ แนวทาง                             
การด าเนินงานการบริหารการประเมิน  (คณะกรรมการ      
จัดสอบระดับศูนย์สอบ) จ านวน 39 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท 
5.2 การจัดประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบ 
ศูนย์สอบย่อยเครือข่ายที่ 1-9 จ านวน 654 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ ๆ ละ 120 บาท 
5.3 การรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบไปศูนย์
สอบย่อย  
- ค่าชดเชยน้ ามัน (รถส านักงาน) 

138,670 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

- 
- 

 
 

- 
- 
 
 

- 

 
 
 
 
 

2,730 
4,680 

 
 

45,780 
78,480 

 
 

- 

 
 
 
 
 

- 
- 
 
 

- 
- 
 
 

7,000 
6 กิจกรรมท่ี 6 การจัดสอบตามตารางการประเมิน

คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
6.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบ     
17 คน/ 1 วัน 
- ค่าชดเชยน้ ามัน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 120 บาท จ านวน 17 คน 
6.2 รับกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบย่อย  
- ค่าชดเชยน้ ามัน 
6.3 รวบรวมและส่งกระดาษค าตอบ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 18 คน              
(ให้ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) 
6.4 ประกาศผลสอบ NT 

16,040 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 

- 
 

- 
- 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

- 
 

7,000 
2,040 

 
7,000 

 
- 
 

- 

 
 

- 
 

- 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
7 กิจกรรมท่ี 7 วิเคราะห์ผล สรุปและรายงานผล                     

การด าเนินงานโครงการ 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เล่มละ 120 บาท 
จ านวน 20 เล่ม 

2,400 
 

 

 
 

- 

 
 

2,400 

 
 

- 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 174,460   - 162,460   12,000 

 

 

 

 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง ครูบางท่านน าเข้าข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ NT Access ไม่ครบถ้วน 
เนื่องจากนักเรียนมีการย้ายโรงเรียน 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งวิธีการน าเข้าข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อมูลสถานศึกษาทางกลุ่มไลน์ แจ้งผู้บริหารโรงเรียนช่วยตรวจสอบข้อมูลให้รวดเร็วและถูกต้อง 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคะแนนการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียนระดับชาติ 

(NT) เพ่ิมขึ้น 
      2) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียน (NT) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 
      3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินงานโครงการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีการส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดสอบ/  การประเมิน ส่งผลให้การด าเนินงาน                                    
ในการสอบ/ การประเมินมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความโปร่งใสและสะท้อนถึงคุณภาพของผู้ เรียน                              
อย่างแท้จริงมีการน าผลการประเมินไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพศึกษาทั้งในสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางอรวรรณ  แสงทอง 2. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์ 
   3. นางสาวจริยา  สุธาพจน์ 4. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  เปูาหมายระดับประเด็น เปูาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  มีทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่ามี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2.  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
  3.  เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ า เป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  ข้อที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ  ข้อที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะ
ด้า นกา ร อ่ า น  คณิตศา สตร์  กา ร คิดขั้ น สู ง  น วั ตกร ร ม วิ ทย า ศา สตร์ และเทค โน โลยี ดิจิ ทั ล                      
และภาษาต่างประเทศ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า  

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            การอ่านและการรู้หนังสือ  (Reading & Literacy) เป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการเรียนรู้
และการพัฒนาชีวิตสู่ความส าเร็จ การอ่านคล่องแคล่วและเข้าใจความหมายจะน ามาซ่ึงความรู้  และส่งเสริม
ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะ และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต การถ่ายทอด 
สื่อสารความรู้ ความคิดให้ผู้อ่ืนทราบและเข้าใจได้ เป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ส านักงานเข ตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีหน้าที่จัดการศึกษาที่ต้องพัฒนาในการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสื่อสารให้แก่เยาวชนต้ังแต่วัยเยาว์ เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ในระดับ  
ที่ซับซ้อนเม่ือเติบใหญ่ การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารเข้าใจได้เป็นพ้ืนฐาน        
ที่ส าคัญในอันดับแรกๆ ของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน การพัฒนาความสามารถในการอ่าน นอกจาก
ครูจะต้องมีองค์วามรู้เข้าใจทักษะและกระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้ เรียน  ทั้งนักเรียน
ปกติและนักเรียนที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้ว ครูต้องเข้าใจความแตกต่างในทุกด้านของผู้ เรียน 
เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก     
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  จังหวัดราชบุรี มีภูมิประเทศที่ติดชายแดนพม่า ท าให้มีการหลั่งไหลอพยพย้ายถิ่นของชนเผ่ า       
ด้านชายแดน และน าบุตรหลานที่ อยู่ในวัยเรียนเข้ามาเรียนในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับแหล่งที่ผู้ปกครอง    
ประกอบอาชีพ  และยังมีเด็กไทยอีกบางส่วนครอบครัวแตกแยกเด็กไม่ได้อยู่ กับบิดามารดา มีสภาพจิตใจ    
ที่เปราะบางไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ หรือเจ็บปุวยเป็นระยะเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาท าให้มีปัญหาการอ่านการเขียนและการสื่อสาร ประกอบกับการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ     
แต่ยัง มีคะแนนต่ า ด้านการอ่า นรู้ เรื่ อง ส า นักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1            
เห็นความส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพ่ือพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  - 6 
  2.2.2 เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาการอ่านออกเขียน
ได้อย่างยั่งยืน           
  2.2.3 ตรวจสอบและประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เ รียน (Reading Test : RT)              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.2.4 เพ่ือให้ครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดมีแนวทางการใช้ห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้ เรียนอ่าน
หนังสือได้อย่างมีความสุข 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  - 6 ได้รับการประเมินการอ่านเขียน
ภาษาไทย 
               2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย  
               3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
         4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ทุกคน เข้ารับการประเมินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (Reading Test : RT) 
ปีการศึกษา 2563 
  5) ครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด จ านวน 175 คน  มีแนวทางการใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้ เรียน
อ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข 

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) การอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ระดับเขตพ้ืนที่มีคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป 
         2) ครูผู้สอนภาษาไทย มีทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
        3) ผลสัมฤทธิ์ท างกา รเรี ยนของนัก เรียนกลุ่มสาระการเรียน รู้ภาษาไทยสูงขึ้ นจา ก               
ปีการศึกษา 2562 



        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1                                           233 

        4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 มีผลการประเมินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน ( Reading Test : RT)            
ปีการศึกษา 2563 ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
  5) ครูบรรณารักษ์หรือครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด  มีทักษะและแนวทางการใช้ห้องสมุดและ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้ อ่านหนังสือ
ได้อย่างมีความสุข 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100 
    1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น 
    1.3 ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเปูาหมายที่พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้       
ร้อยละ 100 
    1.4 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ร้อยละ 90 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
    2.1 ครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด มีทักษะและแนวทางการใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็น
แรงจูงใจให้ผู้อ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 
    2.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตโดยสามารถลงมือปฏิบัติได้
จริงและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 3 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  ครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
          พ้ืนที่ด าเนินการ  
  1.  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 (อ าเภอเมือง อ าเภอ
ปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอวัดเพลง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา) 
          2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 304,180  บาท แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   จ านวน   80,600  บาท 
 3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       จ านวน  223,580 บาท 
 3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)  จ านวน     -     บาท 
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  3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการการ 
สร้างเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน
และจัดท าฐานข้อมูลตามนโยบายเพ่ือพัฒนา    
การอ่านออกเขียนได้ 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เก่ียวข้องชี้แจง
นโยบาย  
1.2 จัดท าแผน/ โครงการตามนโยบาย
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
1.3 สร้างเครื่องมือประเมินการอ่านการ
เขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 
1.4 วิเคราะห์ผลการประเมิน และท า
หลักฐานข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้/ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง/     
ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านเป็นรายบุคคล 
1.5 สรุปนิเทศ  ติดตาม รายงานผล 

21,000 - - 21,000 ตุลาคม  
2563 –  
มกราคม 
2564 

2 กิจกรรมท่ี 2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุก
โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1  
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ 1 
2.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เก่ียวข้องชี้แจง
นโยบาย 
2.2 ด าเนินการ 
2.3 สรุปนิเทศ  ติดตาม รายงานผล 

- 114,160 
 

- 114,160 
 

ธันวาคม– 
มีนาคม 
2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 : ท้าพิสูจน์การอ่านของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
100% 
3.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เก่ียวข้อง 
3.2 สร้างเครื่องมือประเมินการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา        
ปีที่ 1-6  
3.3 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย
การอ่าน 
 

13,600 
 

- - 13,600 
 

กุมภาพันธ์ 
2564 



        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1                                           235 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

 3.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1แต่งต้ัง
คณะกรรมการออกประเมินการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
3.5 คณะกรรมการออกประเมินการอ่าน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
3.6 วิเคราะห์ผลการประเมินการอ่าน 
3.7 สรุปนิเทศ  ติดตาม รายงานผล 

     

4 กิจกรรมท่ี 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้  เป็นครู
บรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด 
4.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เก่ียวข้อง  
ชี้แจงนโยบาย 
4.2 ด าเนินการ 
4.3 สรุปนิเทศ  ติดตาม รายงานผล 

- 73,440 
 

 73,440 
 

มีนาคม– 
เมษายน 
2564 

5 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 5 : จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย 
และโรงเรียนที่ด าเนินงานพัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยประสบผลส าเร็จและ
เป็นแบบอย่างได้ 
5.1 กิจกรรมระดับเครือข่าย 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ระดับเครือข่าย เครือข่ายละ 5,000 บาท 
จ านวน 9 เครือข่าย 
5.2 ด าเนินการการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ 
ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เก่ียวข้อง 
5.3 เตรียมงาน/ ด าเนินการ 
5.4 สรุปนิเทศ  ติดตาม รายงานผล 

45,000 35,980 - 80,980 มิถุนายน- 
กรกฎาคม 

2564 

6 กิจกรรมท่ี 6 : นิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรม และการวัดผลประเมินผล 
6.1 ก าหนดประเด็นการนิเทศ 
6.2 จัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
6.3 ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
6.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
6.5 สรุปรายงานการนิเทศ 
 

- - - - ตุลาคม  
2563 – 
สิงหาคม 
2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

7 กิจกรรมท่ี 7 : สรุป/ รายงานผลโครงการ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
7.2 สรุปโครงการ 
7.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงาน    
ที่เก่ียวข้อง 
7.4 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ 

1,000 - - 1,000 กันยายน 
2564 

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 80,600 223,580 - 304,180  

        3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนและจัดท า
ฐานข้อมูลตามนโยบายเพ่ือพัฒนาการอ่านออก  
เขียนได้ 
เป็นครูผู้สอนภาษาไทย จ านวน 20 คน 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม คณะกรรมการ 
สร้างเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย 
จ านวน 50 คน ม้ือละ 35 บาท  จ านวน 2 ม้ือ 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการสร้างเครื่องมือ
ประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย 
จ านวน 50 คน ม้ือละ 140 บาท จ านวน 1 ม้ือ  
1.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน และท าหลักฐานข้อมูล
นักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้/          
อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง/ ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน  
เป็นรายบุคคล 
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
1.5 สรุปและรายงานผล 

21,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,590 
 
 

5,180 
 
 
 

10,000 
10,0000 

 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 

3,500 
 
 

7,000 
 
 
 
 
 

- 
- 

500 

 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
10,000 

- 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 กิจกรรมท่ี 2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียน    
ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 พัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการระดับศูนย์บริการเครื่องมือ
และระดับสนามสอบ 
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สร้างเครื่องมือประเมิน
การอ่านการเขียนและจัดท าฐานข้อมูล ตามนโยบาย
เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
2.3 จัดประชุมชี้แจงและข้อเสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินงานการบริหารการประเมิน (คณะกรรมการจัดสอบ
ระดับศูนย์บริการเครื่องมือ)      
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 26 คน        
ม้ือละ 35 บาท จ านวน 1 ม้ือ 
2.4 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการสนามสอบ
เครือข่าย 1-9 (470 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 470 คน     
ม้ือละ 35 บาท จ านวน 1 ม้ือ 
- ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการสร้างเครื่องมือ
ประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย 
จ านวน 470 คน ม้ือละ 140 บาท จ านวน 1 ม้ือ  
2.5 การรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ  
ไปสนามสอบ  
- ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง (รถส านักงาน) 
2.6 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบ 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น ป. 1 
- ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง (รถส านักงาน) 
2.7 คณะกรรมการรวบรวมและส่งกระดาษค าตอบ 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 
- รวบรวมและส่งกระดาษค าตอบให้ส านักทดสอบ
ทางการศึกษา 
 

114,160 
 

 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
 
 

910 
 
 
 

16,450 
 

65,800 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

7,000 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 
- 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 2.8 วิเคราะห์ผล และจัดท ารายงานผลการสอบ     
ให้โรงเรียนและผู้เก่ียวข้อง  
     1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
     2) สรุปและรายงานผล 

 
 
 
 

 
 
- 
- 

 
 
- 

2,000 

 
 

15,000 
- 

3 กิจกรรมท่ี 3 : ท้าพิสูจน์การอ่านของนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 100% 
เกณฑ์การได้รับเกียรติบัตร 
  - ดีเยี่ยม  ร้อยละ 90 - 100 
  - ดี        ร้อยละ 85 - 89 
  - ผ่าน     ร้อยละ 80 - 84 
3.1 จัดจ้างท าโล่รางวัล จ านวน 3                  
รางวัลละ 1,200 บาท 
3.2 จัดซ้ือกรอบเกียรติบัตร จ านวน 30         
รางวัลละ 150 บาท 
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
3.4 สรุปและรายงานผล 

13,600 
 

3,600 
 

2,700 
10,000 
5,000 

 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 

3,600 
 
- 
 
- 

500 

 
 
 
 
 
 
- 
 

4,500 
 

5,000 
- 

4 กิจกรรมท่ี 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา        
การจัดการเรียนสอนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน            
และการเรียนรู้  เป็นครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบ
งานห้องสมุดจ านวน 175 โรงเรียน  
4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม จ านวน 214 คน  
ม้ือละ 35 บาท จ านวน 2 ม้ือ 
4.2 ค่าอาหารกลางวัน 214 คน ม้ือละ 140 บาท 
จ านวน 1 ม้ือ 
4.3 ค่าวิทยากรคนละ 600 บาท/ ชั่วโมง  
จ านวน 6 ชั่วโมง  เป็นเงิน 3,600 บาท 
4.4 ค่าวิทยากรกลุ่ม 4 คน ๆ ละ 600 บาท/ ชั่วโมง 
จ านวน 6 ชั่วโมง  เป็นเงิน 14,400 บาท 
4.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
4.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
5 กิจกรรมท่ี 5 : จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยและ

พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ประสบผลส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
5.1 กิจกรรมระดับเครือข่าย 
     1) จัดสรรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการระดับเครือข่าย เครือข่ายละ 5,000 บาท  
จ านวน 9 เครือข่าย 
5.2 ด าเนินการการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่ 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ส าหรับประชุม
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน จ านวน 
104 คน ม้ือละ 35 บาท จ านวน 1 ม้ือ 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ส าหรับ
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  
จ านวน 104 คน ม้ือละ 35 บาท จ านวน 2 ม้ือ  
     - ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการแข่งขัน จ านวน 104 คน          
ม้ือละ 140 บาท  จ านวน 1 ม้ือ 
5.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
5.4 สรุปและรายงานผล 
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6 กิจกรรมท่ี 6 : นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม      
และการวัดผลประเมินผล 

- - - - 

7 กิจกรรมท่ี 7 : สรุป/ รายงานผลโครงการ 1,000 - 1,000 - 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 304,180 18,000 217,680 68,500 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
          ปัจจัยความเส่ียง  
      1) ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก ท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา
หาความรู้ วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้ประสบความส าเร็จ 
     2) ผู้มีหน้าที่นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีจ านวนน้อย            
ไม่เพียงพอกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
      3) สถานศึกษาในแต่ละแห่งมีบริบท ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน แต่แนวทาง
การแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง 
  4) โรงเรียนอาจมีการน าเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบ สนามสอบ ข้อมูล
นักเรียนผ่านระบบ NT Access ผิดพลาด 
 



        แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1                                           240 

 แนวทางการบริหารความเส่ียง  
      1) เปิดโอกาสให้ครูได้ท าหน้าที่ครูอย่างแท้จริงและมีจ านวนเพียงพอ 
      2) ให้ศึกษานิเทศก์ได้ท าหน้าที่นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหน้าที่ที่แท้จริงของ
ศึกษานิเทศก์และให้มีจ านวนศึกษานิเทศก์จ านวนเพียงพอ 
   3) เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาการจัดการเรีย น
การสอนตา มบริ บทของตนเองตามทฤษฎีระเบิดจากข้ างในของ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -                
ภูมิพลมหาราช  ภายใต้การก ากับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และผู้บริหารระดับสูง  
  4) ประชาสัมพันธ์ แจ้งวิธีกา รน าเข้าข้ อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถา นศึกษาทา งกลุ่มไลน์           
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนช่วยตรวจสอบข้อมูลให้รวดเร็วและถูกต้อง 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         1) นักเรียนทุกกลุ่มเปูาหมายใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร และสื่อสารได้อย่างสัมฤทธิ์ผล มีผลสัมฤทธิ์  
การเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ส่งผลต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ อ่ืนซ่ึงจะเป็นการยกระดับภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม 
 2) ครูผู้สอนภาษาไทยมีศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและครูกลุ่มสาระอ่ืน
ร่วมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรียน โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) สถานศึกษาสามารถด าเนินงานพัฒนาการอ่านออกเขียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน 
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โครงการ    พัฒนาการจัดการเร ียนการสอนก ลุ่มสาระการ เรี ยนรู ้  
ภาษาต่างประเทศ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี   เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวพัชรี   ศุภษร    2. นางประกายมาศ  บุญสมปอง 
 3.  นายค ารณ         สะอาด     4. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
1. เปูาหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
2. ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
        1. เปูาหมายระดับประเด็น  คน ไทยมีกา รศึกษา ที ่มีมา ตร ฐา นสา กล เ พิ่มขึ ้น  มีทักษะ          
ที่จ า เป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         2.  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ย นแปลง           
ในศตวรรษที่ 21 
         3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ า เป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้นมีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่  1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภา พ    
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะ
ด้า นกา ร อ่ า น  คณิตศา สตร์  กา ร คิดขั้ น สู ง  น วั ตกร ร ม วิ ทย า ศา สตร์ และเทค โน โล ยี ดิจิ ทั ล                      
และภาษาต่างประเทศ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า  

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            สังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ     
การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก เป็นการช่วยพัฒนาผู้ เรียนให้มีความ
เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภา ษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้  และจุดเน้นส าคัญที่ส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ภายใน 3 ปี 
ยกระดับภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้  
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    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญของการจัด          
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียน       
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขึ้น เพ่ือพัฒนาเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย     

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสามารถ     
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
         2.2 .2  เ พ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสา ระกา รเรียนรู้ ภา ษา ต่า งประเทศ (ภาษาอั งกฤษ)                
ของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น 
         2.2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสารมากกว่า       
2 ภาษา 
         2.2.4 เ พ่ือนิ เทศ ติดตา มและประเ มินผลกา รจัดการ เรี ยนการสอนกลุ่มสาร ะกา รเรี ยน รู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของสถานศึกษา 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
              1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้รับการพัฒนา          
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน จ านวน 175 คน  
      2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาพรวม
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 
 3) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสารมากกว่า     
2 ภาษา 
 4) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 100 

        2.3.2 เชิงคุณภาพ 
 1)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการพัฒนามีทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาพรวม
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ิมขึ้น และส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร         
ในชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น  
 3) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
   1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้น 
   1.3 จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา  
   1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
   2.1 ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษ    
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 
90 
 
3 
2 

100 
 

80 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  
1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 โรงเรียน 
3. ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   

  2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประศึกษาราชบุรี เขต1 ในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ ได้แก่  

อ าเภอเมือง อ าเภอปากท่อ อ าเภอวัดเพลง อ าเภอจอมบึง  อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  52,770  บาท   แยกเป็น 
         3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน   52,770   บาท 
         3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน      -       บาท 
       3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   ................... 
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3.2  กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ        

  
 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 Team work for Develop  English Teaching 
Activities 
1.ส ารวจและจัดท าสารสนเทศครูผู้สอนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 2.แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 
3.จัดท าช่องทางการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ 
ข่าวสาร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

- - -- - ต.ค 2563 - 
ก.ย. 2564 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รุ่นที่ 1 เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-5 จ านวน 102 คน 
2.1 แต่งต้ังคณะท างาน  
2.2 ประชุมคณะท างาน 
2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

29,220 - - - ต.ค 2563 - 
ก.ย. 2564 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รุ่นที่ 2 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6-9               
จ านวน 75 คน 
3.1 แต่งต้ังคณะท างาน  
3.2 ประชุมคณะท างาน 
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

23,550 - - - ต.ค 2563 - 
ก.ย. 2564 

4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา โดยการใช้
เครื่องมือส ารวจ การจัดกิจกรรมในโรงเรียน/ ชั้นเรียน 

- - - - ก.ค. 2564  
- ก.ย. 2564 

5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล - - - - ก.ค.2564-
ก.ย.2564 

6 สรุปผลการรายงานและด าเนินโครงการ - - - - ก.ค.2564 
-ก.ย.2564 
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 3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 Team work for Develop  English Teaching 

Activities 
- - - - 

2 อบรมเชิงปฏิ บัติกา รครูผู้ สอนกลุ่ มสาร ะการ เรียน รู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รุ่นที่ 1 . เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-5  และคณะท างาน  122  คน   
 - อาหารกลางวัน 1 ม้ือ  ๆละ 140 บาท จ านวน 122 คน    
 -  อาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ ๆ  ละ 35 บาท จ านวน 122 คน      
-  ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 6 ชั่วโมง  ๆละ 600 บาท  
เป็นเงิน 3,600 บาท 

29,220 

 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

17,080 
8,540 

 
 
 
 
 
 
 

3 อบรมเชิงปฏิ บัติกา รครูผู้ สอนกลุ่ มสาร ะการ เรียน รู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รุ่นที่ 1 เครือข่า ย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 -9 และคณะท างาน  95  คน   
- อาหารกลางวัน 1 ม้ือ  ๆละ 140 บาท จ านวน 95 คน  
- อาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ  ๆละ 35 บาท จ านวน 95 คน  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 6 ชั่วโมง  
ชั่วโมงละ 600 บาท   

23,550 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

13300 
6,650 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนเ พ่ือการสื่อสารมากกว่า 2  ภา ษา โดยการใช้
เครื่องมือส ารวจ การจัดกิจกรรมในโรงเรียน/ ชั้นเรียน 

- - - - 

5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล - - - - 
6 สรุปผลการรายงานและการด าเนินโครงการ - - - - 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 52,770 7,200 45,570 - 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง  
 1.1 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท าให้  
ไม่สามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการได้ 
 1.2 การมีเจตคติเชิงลบต่อภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ จึงท าให้รู้สึกไม่เปิดใจ           
และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมไปถึงการไม่กล้าสื่อสาร และ
แสดงออก 
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      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
 2.1 การจัดอบรมหรือพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแบบ Online สร้างคลัง
ความรู้ หรือการเข้าถึงผ่านทาง Application ของครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

2.2 จัดท าแบบส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและครู 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้            

ของผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์สาระภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
เพ่ิมขึ้น 
          3) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา  
         4) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางอรวรรณ  แสงทอง 2. นางสาวศุภากร  ทองน้อย 
    3. นางสาวจริยา  สุธาพจน์ 4. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์ 
 
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  เปูาหมายระดับประเด็น เปูาหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
  2.  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  3.  เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น                 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  ข้อที่ 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการ
พัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3 .3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ า เป็นในแต่ละร ะดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือ     
ปฏิบัติจ ริง ร วมทั้งส่งเส ริมกา รจัดกา รเรียนรู้ที่ส ร้างสมดุลทุ กด้าน ส่งเสริมกา รจัดการศึกษาเพ่ือ          
พัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูประบบประเมิน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจุดเน้นด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ด้วยการจัดให้มีระบบการประเมินสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ผู้บริหารและครู ซ่ึงเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา  ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในที่ชัดเจน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อีกทั้ง เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการพัฒนา      
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยมีเปูาหมาย
ส าคัญเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ พัฒนา        
อย่างยั่งยืนและพร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอกตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  2.2.2 เพ่ือก ากับ ติดตาม และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาให้เกิดการ
ท างานอย่างยั่งยืน 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ            
ผู้ที่เก่ียวข้อง โรงเรียนในสังกัดจ านวน 175 โรงเรียน จ านวน 365 คน 

  2) สถานศึกษาที่เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จ านวน 160 แห่ง 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 2) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ 
การประกันคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีขึ้นไป 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ 
การประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับดีขึ้นไป 
    1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ปฐมวัย ระดับดีขึ้นไป 
    1.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับดีขึ้นไป 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
    - ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ  

1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
    2.  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 (อ าเภอเมือง 
อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอวัดเพลง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา) จ านวน 175 โรงเรียน 
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3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 183,730  บาท แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   จ านวน    84,480 บาท 
 3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       จ านวน    99,250 บาท 
 3.1.3 อ่ืน ๆ (ระบุ)  จ านวน     -     บาท 

  3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ  

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร 
และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเพ่ือชี้แจง
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์มาตรฐานและเตรียม  
ความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอก   
1.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือ และ
เครื่องมือการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน 
1.3 จัดท าคู่มือและเครื่องมือการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
1.4 จัดส่งเครื่องมือให้แก่สถานศึกษา 

- 99,250 
 

- 99,250 
 

กุมภาพันธ์ 
2564 

2 กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
วางแผนการใช้เครื่องมือเพ่ือออกประเมิน
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยให้
คณะกรรมการสรุป 
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือ และ
เครื่องมือการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน 
2.3 จัดท าคู่มือและเครื่องมือการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
2.4 จัดส่งเครื่องมือให้แก่สถานศึกษา 

38,930 
 

- - 38,930 
 

มีนาคม
2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

3 กิจกรรมท่ี 3 : นิเทศ ติดตามและประเมิน 
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนในสังกัด  
3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศระดับ      
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 
3.3 ด าเนินการนิเทศ 
3.4 ประชุมสรุปสะท้อนผลการนิเทศ 
3.5 จัดท าเอกสารรายงานผลการนิเทศ 

- - - - กุมภาพันธ์ 
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(SAR) ปีการศึกษา 2563 
4.1 จัดท าร่างรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 
4.2 ส่งร่างคู่มือ SAR ให้แก่สถานศึกษา 
4.3 สรุปรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ในระดับเครือข่ายสถานศึกษา 
4.4 สรุปรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.5 เผยแพร่รายงานประจ าปีแก่สาธารณชน 

45,050 - - 45,050 มีนาคม  
2564 

5 กิจกรรมท่ี 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ 
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
5.2 สรุปโครงการ 
5.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้อง 
5.4 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ 

500 - - 500 เมษายน 
2564 

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 84,480 99,250 - 183,730  
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร และ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเพ่ือชี้แจงแนวทาง 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์
มาตรฐานและเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมผู้บริหารผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
จ านวน 425 คน ม้ือละ 35 บาท จ านวน 2 ม้ือ 
- ค่าอาหารกลางวันผู้บริหารผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
จ านวน 425 คน ม้ือละ 140 บาท จ านวน 1 ม้ือ  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

99,250 
 
 
 
 
 
 
 

13,510 
 
 

27,020 
15,000 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

29,750 
 
 

59,500 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

10,000 
2 กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมคณะกรรมการเพ่ือวาง

แผนการใช้เครื่องมือเพ่ือออกประเมินการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยให้
คณะกรรมการสรุป 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม คณะท างานวิเคราะห์
การจัดท าคู่มือและเครื่องมือการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
จ านวน 25 คน ม้ือละ 35 บาท  จ านวน 2 ม้ือ 
- ค่าอาหารกลางวันคณะท างานวิเคราะห์การจัดท า
คู่มือและเครื่องมือการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จ านวน 25 คน ม้ือละ 140 บาท 
จ านวน 1 ม้ือ  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงด าเนินการประกันกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของคณะกรรมการ จ านวน 9 เครือข่าย 
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน รวม 54 คน        
คนละ 120 บาท ดังนี้ 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 

1) เครือข่ายที่ 1 ออกประเมิน 19 โรงเรียน 
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท 
ต่อวัน จ านวน 10 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท 
2) เครือข่ายที่ 2 ออกประเมิน 15 โรงเรียน 
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท 
ต่อวัน จ านวน 8 วัน เป็นเงิน 2,880 บาท 
3) เครือข่ายที่ 3 ออกประเมิน 18 โรงเรียน 
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท 
ต่อวัน จ านวน 9 วัน เป็นเงิน 3,240 บาท 
4) เครือข่ายที่ 4 ออกประเมิน 21 โรงเรียน 
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท 
ต่อวัน จ านวน 11 วัน เป็นเงิน 3,960 บาท 
5) เครือข่ายที่ 5 ออกประเมิน 23 โรงเรียน 
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท 
ต่อวัน จ านวน 12 วัน เป็นเงิน 4,320 บาท 
6) เครือข่ายที่ 6 ออกประเมิน 20 โรงเรียน 
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท 
ต่อวัน จ านวน 10 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท 
7) เครือข่ายที่ 7 ออกประเมิน 17 โรงเรียน 
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท 
ต่อวัน จ านวน 9 วัน เป็นเงิน 3,240 บาท 
8) เครือข่ายที่ 8 ออกประเมิน 20 โรงเรียน 
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท 
ต่อวัน จ านวน 10 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท 
9) เครือข่ายที่ 9 ออกประเมิน 17 โรงเรียน 
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท 
ต่อวัน จ านวน 9 วัน เป็นเงิน 3,240 บาท 

 

   

3 กิจกรรมท่ี 3 : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัด 

- - - - 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4 กิจกรรมท่ี 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)           
ปีการศึกษา 2563 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมผู้บริหาร
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา จ านวน 205 คน ม้ือละ 35 บาท  
จ านวน 2 ม้ือ 
- ค่าอาหารกลางวันผู้บริหารผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
จ านวน 205 คน ม้ือละ 140 บาท จ านวน 1 ม้ือ  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
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5 กิจกรรมท่ี 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ 500 - 500 - 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 183,730 - 169,730 14,000 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง 
   - ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาหมายของโครงการ 
  - ภาระงานของผู้บริหารและครูมีจ านวนมากส่งผลให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ 
                   - ขาดความรู้  ความเข้าใจ ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR แนวใหม่                    
การด าเนินแนวทาง และระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเ จนเพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
  - ใช้การด าเนินงานผ่านเทคโนโลยีเพ่ือลดการใช้งบประมาณ 
                   - จัดท าแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพ คู่มือการด าเนินงาน และนิเทศ ก ากับ 
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
                   - จัดท าแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR เพ่ือเป็นกรอบให้โรงเรียนจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้ใหม่ๆ เก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายใน

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการก ากับ ติดตามและช่วยเหลือระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาส่งผลให้มีการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างยั่งยืน 
      3) สถานศึกษามีความพร้อมต่อการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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โครงการ    พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้อง 
     กับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี   เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวพัชรี   ศุภษร  2. นางอรวรรณ  แสงทอง 
 3. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์ 4.  นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. เปูาหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
2. ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ 

ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง    

 ในศตวรรษที่ 21 
          3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ า เป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้นมีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่  1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภา พ   
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะหลักที่จ า เป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะหลัก    
ที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรี ยนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้          
ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายเร งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
โดยใชผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียน วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินที่ได้ ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ    
กา รจั ดกา รเรียนกา รสอนของครู  เ พ่ือ ให้มีกา รส่ ง เสริมและพัฒนา นัก เรียนทุ กคน ให้ มีคุณภา พ                
ตามเกณฑ์เปูาหมาย และมาตรฐานของหลักสูตร อย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ          
ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาตลอดแนว 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการวัด 
และประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) เพ่ือวางแผนขับเคลื่อน
การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบส่งผลให้การวัดและประเมินผลมีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
และสามารถใช้ผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา     
และเป็นที่ยอมรับของสังคม  

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
 2.2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET) เพ่ิมขึ้น 
 2.2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตาม ระบบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
             1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระหลักในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาที่ 6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จ านวน 205 คน  
      2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET)             
ชั้นประถมศึกษาที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น ร้อยละ3      
    3) สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   (O-NET)               
ชั้นประถมศึกษาที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น ร้อยละ3      
  4) สถานศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการวัดและประเมินผล      
จ านวน 175 แห่ง 

2.3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระหลักในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET)             
ชั้นปร ะถมศึกษา ที่ 6 และชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เพ่ิมขึ้ น ส่ งผลให้ผลการประเมินผลการทดสอบ            
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมขึ้น          
  3) สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามระบบการวัด และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ครูชั้นประถมศึกษาที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สามารถวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพ่ิมขึ้น 
   1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
   1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
   2.1 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

 
3 
 

80 
100 

 
80 

     2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  
1)  ครูวิ ชา กา ร/  ครูผู้ สอนกลุ่มสา ระหลั กในการทดสอบระดับชาติขั้น พ้ืน ฐา น ( O-NET)                

ชั้นประถมศึกษาที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

2) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประศึกษาราชบุรี เขต1 ในพ้ืนที่ 6 อ าเภอ ได้แก่

อ าเภอเมือง อ าเภอปากท่อ อ าเภอวัดเพลง อ าเภอจอมบึง  อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  55,850  บาท  แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน   55,850  บาท 
 3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน      -       บาท 

    3.2  กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ  

       (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 3 ปีย้อนหลัง และจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 

- - - - ธ.ค. 2563 -      
ก.พ. 2564 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

55,850 - - 55,850 พ.ค. 2564 - 
ก.ค. 2564 

3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล - - - - ก.ค. 2564 -    
4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ - - - - ก.ค.-กย.2564      
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    3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 วิเคราะห์ผลกา รทดสอบทางกา รศึกษาระดับชา ติ     

ขั้นพ้ืนฐาน 3 ปีย้อนหลัง และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือน าไปเปรียบเทียบ ค้นหาปัจจัยในพัฒนาและ
ส่งเสริมผลการทดสอบทางการ ศึกษาร ะดับชา ติ     
ขั้นพ้ืนฐาน ระดับชาติ (O-NET)  เพ่ิมขึ้น 

- - - - 

2 อบรมเชิ งปฏิ บั ติกา ร พั ฒนา ร ะบบกา ร วั ดแล ะ
ประเมินผลกา รเรี ยน รู้ตา มแนวทางการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
3.1 ประชุมวางแผน 
3.2 จัดท าคู่มือ/แนวทางการพัฒนาระบบการวัดและ 
ประเมินผลกา รเรี ยน รู้ตา มแนวทางการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)     
3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส อดคล้ อง กับแนวกา รประเ มินผลระดับชา ติ       
(O-NET) ครูวิชาการ/ครูผู้สอนกลุ่มสาระหลักในการ
ท ด ส อ บ ร ะ ดั บ ช า ติ ขั้ น พ้ื น ฐ า น ( O-NET)                
ชั้นประถมศึกษาที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ
คณะท างาน รวมจ านวน 225 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ ๆ ละ 140 บาท จ านวน         
225 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ ๆ ละ35 บาท 
จ านวน 225 คน  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 6 ชั่วโมง     
ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 1 คน 
- ค่าเอกสาร 

55,850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

- 
 
 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,500 
 

15,750 
 
 

- 
 
 

- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล - - - - 
4 สรุปผลการรายงานและการด าเนินโครงการ - - - - 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 55,850 3,600 47,250 5,000 
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4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
               1) ปัจจัยความเสี่ยง  
 1.1 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท าให้         
ไม่สามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการได้ 
 1.2 ภาระงานครูถูกผลกระทบจากนโยบายหรือระบบการวัดประเมินผลต่าง  ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นปัญหาที่เกิดจากภาระงานที่มากเกินไปและทุกภาระงานถูกกดดันด้วยการประเมิน ท าให้ครูไม่สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างเต็มที่ 
              2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
 2.1 การจัดอบรมหรือพัฒนาพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดส อบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) Online สร้างคลังความรู้ หรือการเข้าถึงผ่านทาง Application 
 2.2 จัดท าแบบส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและครู    

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
             1) ครูกลุ่มเปูาหมายสามารถด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบระ ดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             2) นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงขึ้น  
    3) สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามระบบการวัด และประเมินผลอย่างต่อเนื่องส่งผล
ให้ครูสามารถวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
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โครงการ   พัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์     
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์ 2. นางอรวรรณ  แสงทอง   
    3. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาล    4. นายบุญประคอง โครตรพัฒน์  

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ประเด็น การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ                        
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2.  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่ อยกา รปฏิรู ปกร ะบวนการ เรี ยน รู้ที่ ต อบสนอง ต่อ              
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                    
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
สอดคล้อง กับนโยบาย สพฐ. ด้ าน คุณภาพ ข้อที่  3 .1 พัฒนา ครู และบุ คลากรทา งกา ร ศึกษา                        
ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถ นะมีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                          
ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545        
ได้ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของชาติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่ สมบูร ณ์ทั้ งร่า งกาย  จิ ตใจ สติปัญญา ความรู้แ ละคุณธรรม  มีจ ริย ธรรมและวัฒนธรรม                                                    
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ” (ศึกษาธิการ. 2542 :5)  โดยยึดแนวทาง                
การจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้                      
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา ซ่ึงหมายถึงครูผู้สอนและผู้บริหาร                
ที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้ต้องมุ่งเน้นความส าคัญ
ทัง้ด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
จะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน                              
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โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้ เ รียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด                       
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ เ พ่ือมาใช้ปูอ งกันและแก้ ไขปัญหาด้วย                           
การจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ท าได้ คิดเป็น รักการอ่าน                        
และเกิดการ ใฝุเ รียน รู้อย่ างต่อเนื่อง  รวมทั้ง ต้องจัดการเรียนกา รสอนในลักษณะการผสมผสา น                                      
สาระการเรี ยนรู้ ต่า ง ๆ ให้สมดุลกัน ควบคู่ ไปกับการปลู กฝังคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสง ค์                                       
ไว้ในทุกวิชาด้วย (วิชาการ. 2542 : 13) วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ถูกบรรจุ                    
อยู่ในหลักสูตรของทุกสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  มีทักษะการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย รวมถึงครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนสู่
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการคิดและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฉะนั้นจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้
นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น  รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าเปูาหมายของโรงเรียนที่ก าหนด จึงเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนทุกคนจะต้องมีความต่ืนตัวและเตรียมควา มพร้อม
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพ่ือผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้  สามารถน าทักษะ                         
การคิดไปใช้ในการแก้ปัญหา และครูผู้สอนให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนอย่าง
หลากหลาย ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรก าหนดไว้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.2 วัตถุประสงค์ 
    2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

     2.2.2 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 

       1) ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 175 คน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
               2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3                

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ครูผู้สอนมีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 
         2) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
       3) สถานศึกษา น าผลการนิเทศติดตามไปปรั บปรุ งพัฒนาการจัดการ เรียนกา รสอน                      
วิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ 
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2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
   1.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
   1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

 
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 80 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
    - ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
ร้อยละ 90 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 175 คนและนักเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 65,600 บาท  แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน 65,600 บาท 
       3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  -  บาท 
       3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)   ................... 

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ          

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

 กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             
เรื่องการจัดการเรียนการสอน                   
วิชาคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 

65,600 - - 65,600 พฤษภาคม 
2564 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 65,600 - - 65,600   
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 3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียน                                     

การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน 
1.2 ประชุมคณะท างาน/ วางแผนการด าเนินงาน/
จัดท าคู่มือการอบรม จ านวน 24 คน 
1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ สู่ศตวรรษที่ 21 จ านวน 200 คน 
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 1 คน ๆ ละ 6     
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 2 ม้ือ ๆ ละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 ม้ือ ๆ ละ 140 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
1.4 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ 
1.5 สรุปและรายงานผล 

65,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

14,000 
28,000 

- 
- 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
- 

20,000 
- 
 

- 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 65,600 3,600 42,000 20,000 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
     1) ปัจจัยความเสี่ยง งบประมาณมีความจ าเป็น ในด้านการจัดอบรมครูเพ่ือส่งเสริมพัฒนา                         
การเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 
     2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมการเรียน การสอน โดยสร้างหรือค้นคว้า
นวัตกรรมที่ทันสมัยมาเผยแพร่ให้กับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์  

     2) ผู้ เรียนทุกคนไ ด้รั บกา รพัฒนาเ ต็มตามศักยภาพตามควา มถนัดและความส ามารถ                                   
ด้านคณิตศาสตร์ 
     3) ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน  (NT) ด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา                        
ปีที่ 3 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สูงขึ้น 
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางประกายมาศ บุญสมปอง  2. นางสาวพัชรี ศุภษร 

3. นางสาวจริยา สุธาพจน์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. เปูาหมาย 
  1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 2. ประเด็น  1.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 1. เปูาหมายระดับประเด็น  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา  อย่างสมดุล      
ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่ มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่  21             
รักการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น 
 3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่  21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี ส านึกพลเมือง มีความกล้า หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอด ชีวิตดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 4 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้   
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชา ชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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2. รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ เพ่ือมุ่งเปูาหมาย คือ ผู้ เรียน    

ทุกช่วงวัย จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัด      
การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา  ตามความต้องการจ าเป็นของ
กลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย แ ล ะ แต ก ต่า ง หล า กห ลา ย ตา ม บริ บ ทข อง พ้ื นที่ พั ฒน า ผู้ เ รี ย น ให้ มี ทั ก ษ ะ                             
การคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้ เชิงรุก 
(Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ
เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้ เรียนและครูให้มากขึ้นพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ ดีต่อการดูแลสุขภาพ  รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยมีนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยึดเป็นกรอบ       
การด าเนินงาน พร้อมทั้งขับเคลื่อน การปูองกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัด 
สพฐ. ในการพัฒนาสมรรถนะครู  ให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้
แล้วอย่างเคร่งครัด จริงจังและต่อเนื่อง  กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ       
การสอนในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบมีการวางแผนการสอนเพศวิถีศึกษาให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
และการท างานเรื่องเพศ ให้ครอบคลุมทั้งระบบด้านการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้
แบบ electronic-Learning  

 การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ตอบสนอง
นโยบายและเปูาหมายการจัดการศึกษานั้นสิ่งส าคัญคือการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง       
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบายจุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัดและในบริบทของส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต เขต 1 จึงจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และการพัฒนาความรู้ด้านการสอนเพศวิวิถี ศึกษาและทักษะชีวิต          
ในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน  

    2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มี
ความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้พลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ในตัวผู้ เรียน  

2.2.2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีแ ละทั กษะชีวิ ตและมีควา มสา มารถในกา รจัดกา รเรี ยนการสอน เพศวิถีศึกษา แบบเชิ งรุ ก                  
(Active Learning) 
 2.2.3 เพ่ือด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต และการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
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    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 

1) พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 175 คน ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  จ านวน 175 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ 
ติดตามพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 

1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  มีความรู้ความสามารถในการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายนักเรียนในโรงเรียนได้ 

2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และครูผู้สอน เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนา และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 

3) ผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความสามารถด้านกีฬา เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
    1.2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ  
ด้านกีฬา 
    1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
    2.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครู           
เพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning,obec.go.th 
    2.2 ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
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2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1     

2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    3.1 งบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น 108,300  บาท แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 103,300 บาท 
 3.1.2 งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน   5,000   บาท 
 3.1.3 อ่ืน ๆ  จ านวน   -   บาท 

http://cse-elearning,obec.go.th/
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืน ๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายนักเรียนในโรงเรียน 

54,950 - - 54,950 ต.ค.63–  
ก.ย.64 

2 กิจกรรมท่ี 2 : การขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือฯ 
2.3 จัดท าแนวทาง 
2.4 ส ารวจและคัดเลือกโรงเรียนและครูเพศวิถีศึกษา 

48,350 - - 48,350 ต.ค.63–  
ก.ย.64 

3 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน 
3.1 นิเทศ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
3.2 นิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา           
และทักษะชีวิตในลักษณะการจัดกิจกรรมแบบ 
Active Learning  
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ต.ค.63–  
ก.ย.64 

4 กิจกรรมท่ี 4 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล - - - - ต.ค.63–  
ก.ย.64 

 รวม 103,300 5,000 - 108,300  

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพครูพลศึกษามุ่งสู่          
ความเป็นเลิศ อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ
สมรรถภาพในโรงเรียน 
1.1 ค่าอาหารกลางวันจ านวน 195 คน ม้ือละ 140 บาท 
จ านวน 1 ม้ือ  
1.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม จ านวน 195 คน 35 
บาท/ ม้ือ จ านวน 2 ม้ือ  
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 1 คน ชั่วโมงละ  
1,200 บาท จ านวน 3 ชั่วโมง 
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จ านวน 3 คน 
ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 3 ชั่วโมง 
1.5 ค่าวัสดุ  

54,950 - 
 
 

- 
 

- 
 

3,600  
 

5,400  
 

- 

- 
 
 

27,300 
 

13,650 
 

- 
 

- 
 

- 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5,000 
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3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 กิจกรรมท่ี 2 การขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต     
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน 195 คน ม้ือละ 140 บาท 
จ านวน 1 ม้ือ  
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม จ านวน  195 คน           
35 บาท/ ม้ือ จ านวน 2 ม้ือ  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 1 คน ชั่วโมงละ 600 
บาท จ านวน 3 ชั่วโมง  
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จ านวน 2 คน 
ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 3 ชั่วโมง  
2.2 ค่าวัสดุ  

48,350 - 
 
 
 

- 
 

- 
 

1,800 
 

3,600 
 

- 

- 
 
 
 

27,300 
 

13,650 
 

- 
 

- 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2,000 
3 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล 

3.1 นิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต
ในลักษณะการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning 
3.2 นิเทศ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

5,000 
 

 
- 
 

 
5,000 

 

 
- 

4 กิจกรรมท่ี 4 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล - - - - 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,300 14,400 86,900 7,000 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
 1) ปัจจัยความเสี่ยง 
              - ผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดตามโครงการ 
              - บางโรงเรียนมีครูผู้สอนไม่ตรงตามวิชาเอก ท าให้ไม่เข้าใจในเทคนิคและวิธีการจัดการเรียน 
การสอน 
             - การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ 
 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
             - ส ารวจจ านวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือให้ได้จ านวนของผู้ที่ต้องการ
เข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน 
             - จัดท าแนวทางรองรับกรณีการเกิดสถานการณ์ฉุกฉิน เช่น การอบรมออ นไลน์ การนิเทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) ครูได้รับความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

แบบเชิงรุก (Active Learning)  
      2) ครูได้รับความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนและด าเนินการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 
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โครงการ   ขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียน CONNEXT- ED 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางประกายมาศ บุญสมปอง  2. นางสาวศุภากร ทองน้อย 

3. นายค ารณ สะอาด 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. เปูาหมาย 
  1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 2. ประเด็น  1.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 1. เปูาหมายระดับประเด็น  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็ นผู้ที่ มีความรู้  และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้             
อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น 
 3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่  21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์  รักการเรียนรู้ มี ส านึกพลเมือง มีความกล้า หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอด ชีวิตดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ  ข้อที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

2. รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายเร่งรัดปฏิรูป

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยให้ด าเนินการขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ เป็นเปูาหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ        
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่ เปูาหมาย
ดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 โดย นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ เพ่ือมุ่งเปูาหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท  โดยใช้
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หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน     
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่พัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ 
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้ เรียนและครู    
ให้มากขึ้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโน โลยีดิจิ ทัล สุ ขภาวะและทัศนคติที่ ดีต่อกา รดูแลสุขภาพ  รวมทั้ งสอดคล้องกับ          
ความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 ในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ตอบสนอง
นโยบายและเปูาหมายการจัดการศึกษานั้นสิ่งส าคัญคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมจากส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่น ามาซ่ึงการพัฒนา เครือข่ายโรงเรียน
ประจ าต าบล และโรงเรียนที่เข้าร่วมนโยบายต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้พัฒนา
อย่างยั่งยืน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบายจุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัดและในบริบท
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า จึงจัดท าโครงก าร
นโยบายส าคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียน  
CONNEXT - ED ให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน แบบเชิงรุก (Active Learning)       
ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามนโยบาย และจุดเน้น 
         2.2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและ
โรงเรียน CONNEXT - ED ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 

       1) พัฒนาครู  โร งเรียน คุณภาพประจ าต าบล  จ า นวน 5 0 โ รงเรียน และโ รงเรียน                 
CONNEXT- ED จ านวน 33 โรงเรียน 

       2) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 50 โรงเรียน และโรงเรียน  CONNEXT- ED จ านวน 
33 โ รงเรี ยน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการจั ดกา ร ศึกษาตา มนโยบายของรั ฐบา ล 
กระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 

       1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทุกโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาและสามารถจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ตอบสนอง นโยบายและจุดเน้น 

       2) ผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความสามารถในด้านทักษะวิชาการ และด้าน
ทักษะชีวิตต่าง ๆ ตามนโยบายและจุดเน้นที่ก าหนด 

       3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการโรงเรียน CONNEXT- ED ทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนา
ตามนโยบายและจุดเน้นที่ก าหนดและได้รับการนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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       4) สถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียน  CONNEXT- ED ทุกโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้นที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายได้รับการนิเทศ ติดตาม  
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
    2.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ได้ความรู้  
และได้รับการนิเทศ ติดตาม  
    2.2 ร้อยละของสถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียน  CONNEXT- ED   ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม  

 
90 
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90 
 

90 

 2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.     

 2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ 1. การส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

                      2. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียน CONNEXT- ED 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น  45,385 บาท  
          3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน  45,385 บาท 
          3.1.2 งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  5,000  บาท 
 3.1.3 อ่ืน ๆ  จ านวน   -   บาท 

 3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 20,300 - - 20,300 ต.ค.63– ก.ย.64 
2 กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรม Best Practice 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 
โรงเรียนคุณภาพ)  เรื่องส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า  
2.1 ประชุมวางแผน  
2.2 ด าเนินการคัดเลือกผลงาน    
2.3 สรุปผลการคัดเลือก รายงานผล 

24,560 - - 24,560 ต.ค.63– ก.ย.64 

3 กิจกรรมท่ี 3 : โรงเรียน CONNEXT- ED 525 - - 525 ต.ค.63– ก.ย.64 
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี: 1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ)  
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน 70 คน ม้ือละ 140 บาท    
จ านวน 1 ม้ือ  
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม จ านวน 70 คน            
35 บาท/ ม้ือ จ านวน 2 ม้ือ  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 1 คน ชั่วโมงละ        
600 บาท จ านวน 6 ชั่วโมง  
- ค่าวัสดุ 

20,300  
 
 
 

- 
 

- 
 

3,600 
 

- 

 
 
 
 

9,800 
 

4,900  
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- 

 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2,000 
2 กิจกรรมท่ี 2 : จัดกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ) เรื่องส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า  
2.1 ประชุมวางแผน 
2.2 คัดเลือกผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ระดับเขตพ้ืนที่ 
กรรมการและคณะท างาน รวมจ านวน 24 คน 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน 24 คน ม้ือละ 120 บาท 
จ านวน 1 ม้ือ  
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม จ านวน  24 คน            
35 บาท/ ม้ือ จ านวน 2 ม้ือ  
- ค่าวัสดุและของรางวัล 
2.3 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

24,560 
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2,880 
 

1,680   
 

- 
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- 
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- 
 

20,000 
- 

3 กิจกรรมท่ี: 3 โรงเรียน CONNEXT- ED  
3.1 ประชุมวางแผนการนิเทศติดตาม 15 คน 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม จ านวน 15 คน          
35 บาท/ ม้ือ จ านวน 1 ม้ือ  
3.2 ด าเนินงานตามแผนงานของ School Partner 
3.3 นิเทศ ติดตาม การพัฒนางาน และการด าเนินงาน
โรงเรียน CONNEXT- ED จ านวน 33 แห่ง 
3.3 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล   

525 
 

- 
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- 
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- 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,385 3,600 19,785 22,000 

 (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง 

- ผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดตามโครงการ 
- การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา  (โควิด-19) ท าให้         

ไม่สามารถด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

- ส ารวจจ านวนผู้ เข้ารับกา รอบรม/  พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือให้ได้จ านวน          
ของผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน 

- จัดท าแนวทางรองรับกรณีการเกิดสถานการณ์ฉุกฉิน เช่น การอบรมออนไลน์ การนิเทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น 

 5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต ได้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตามนโยบาย และจุดเน้น 
      2) โรงเรียน  CONNEXT- ED จ านวน 33 โรงเรียนได้รับการพัฒนาจาก School Partner        
แลมีรายงานผลการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียน  CONNEXT- ED เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา    
คุณภาพการศึกษา 
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โครงการ    พัฒนาการสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางประกายมาศ บุญสมปอง 2. นายกัลป์ ธารามรรค 
     3. นายค ารณ สะอาด 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. เปูาหมาย 
  1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 2. ประเด็น 1.1 การพัฒนาการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พัฒนาการเรียนรู้ 
 1. เปูาหมายระดับประเด็น  
             - คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ า เป็นของโลกศตวรรษ           
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัย
ใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
            - คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น  

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง            
ในศตวรรษที่ 21  
 3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ               
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตุผล 
 การแนะแนวเป็นกระบวนการที่ มุ่งสร้างเสริมผู้ เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม 
จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิดตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ 
และพัฒนาตนสู่โลกอาชีพ และการมีงานท า รวมทั้งด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ครูแนะแนว      
จึงมีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียน ซ่ึงจ าเป็นที่ ครูแนะแนวจะต้องได้รับ
การพัฒนาและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ทั้งในเรื่องของ
การศึกษาและอาชีพ โดยเฉพาะบทบาทของครูแนะแนวในศตวรรษที่ 21 โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน  การแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ เป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม กับความสามารถ และความถนัดของตน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
ย่อมส่งผลให้มีความสุขในการท างานอาชีพนั้น  ๆ การแนะแนวมีบทบาทส าคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน      
ให้ผู้เรียน ก้าวเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  ให้ความส าคัญกับกิจกรรมแนะแนว      
ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานแนะแนว
เพ่ือการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพขึ้นเพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้  ความเข้าใจ  เรื่องการประกอบ
อาชีพ ตรงตามบุคลิกภาพ ทักษะ และความถนัดของตนเอง 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแนะแนวด้านทักษะชีวิ ต
และทักษะอาชีพ 

2.2.2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ในตัวผู้เรียน 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 

        1)  พัฒนาครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 30 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
       2) ครูผู้สอนแนะแนว ได้รับการนิเทศ ติดตามพัฒนาความรู้ ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว      
ในโรงเรียน 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 

       1) ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมแนะ
แนวในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        2) ผู้เรียนได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถด้านทักษะชีวิตและ   
ทักษะอาชีพ 
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    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
    1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
    2.1 ร้อยละของครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนว         
ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.2 ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนความสามารถด้านทักษะชีวิต       
และทักษะอาชีพ 
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95 
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    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
           ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     

2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    3.1 งบประมาณ    จ านวนทั้งสิ้น 21,000  บาท  แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน   -   บาท 
 3.1.2 งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน   -   บาท 
 3.1.3 อ่ืน ๆ  เงินนอกงบประมาณ จ านวน  21,000  บาท 

    3.1 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                  

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืน ๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : การส่งเสริมการสอนกิจกรรม      
แนะแนวในโรงเรียน 

- - 21,000 21,000 1 ต.ค.63– 
30 ก.ย.64 

2 กิจกรรมท่ี 2 : นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล 
การจัดกิจกรรมแนะแนว 

- - - - 1 ต.ค.63– 
30 ก.ย.64 

3 กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล - - - - 1 ต.ค.63– 
30 ก.ย.64 

 รวม - - 21,000 21,000  
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3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมการ

สอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน 60 คน ม้ือละ 140 บาท 
จ านวน 1 ม้ือ  
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องด่ืม จ านวน 60 คน         
35 บาท/ ม้ือ จ านวน 2 ม้ือ  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 1 คน       
ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 3 ชั่วโมง  
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จ านวน 3 คน           
ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 3 ชั่วโมง  
- ค่าวัสดุ  

21,000  
 

- 
 

- 
 

3,600 
 

3,600 
 

- 

 
 

8,400 
 

4,200 
 

- 
 

- 
 

- 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,200 
2 กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล

การจัดกิจกรรมแนะแนว 
- - - - 

3 กิจกรรมท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล - - - - 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,000 7,200 12,600 1,200 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
 1)  ปัจจัยความเสี่ยง 
               - ผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดตามโครงการ 
              - การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ 
 2)  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
              - ส ารวจจ านวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือให้ได้จ านวนของผู้ที่ต้องการ
เข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน 
              - จัดท าแนวทางรองรับกรณีการเกิดสถานการณ์ฉุกฉิน เช่น การอบรมออนไลน์ การนิเทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1) ครูแนะแนวได้รับความรู้ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้เรียนแต่ละวัยได้อย่างดี  
     2) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนวท่ีมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  ส่งเสริมการคัดลายมือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางอรวรรณ  แสงทอง  2. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
2. ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  1. เปูาหมายระดับประเด็น เปูาหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่ มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
  3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  มีทักษะที่จ า เป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21                                                       อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุค
ใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี         
มีความรู้ความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเ นื่อง  
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ  ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ      
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
         การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันไม่ว่าสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยยังคงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ า เป็นในด้านการสื่อสาร 
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนทั้งหมดจะต้องได้รับการฝึกฝน ให้ผู้ เรียน
สามารถเข้าใจหลักภาษาและวรรณคดีไทย อย่ างเห็น คุณค่า ในฐานะที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม            
โดยครูผู้สอนจะต้องหาเทคนิควิธีการเพ่ือพัฒนาผู้ เรียน เกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาและมีทักษะ                  
ในการศึกษาในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  จากการส ารวจผลการเขียนบรรยายการเขียนเรียงความ และการคัดลายมือของผู้ เรียนครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พบว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และพัฒนาตนเองในการยกระดับคุณภา พการคัดลายมือ               
ตามรูปแบบมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดย
เน้นการเขียนและการคัดลายมือนักเรียนให้มีคุณภาพ       
  2.2.2 เพ่ือค้นหาและประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ มีผลงาน 
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการคัดลายมือภาษาไทย        

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจ านวน 2,070 คน ได้รับการ
พัฒนาการเขียนและคัดลายมือให้ใช้ในการสื่อสารได้ดีขึ้น และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
               2) ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการเขียนสื่อสารทางราชการ 
และชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเน้นการเขียนและการ
คัดลายมือนักเรียนให้มีคุณภาพ       
  2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการสื่อสารการเขียนได้อย่างมีคุณภาพ 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    - ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
    - ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาการเขียนและการคัดลายมือจากผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 2,070 คน 
    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
          พ้ืนที่ด าเนินการ  
  1. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 (อ าเภอเมือง อ าเภอ    
ปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอวัดเพลง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา) 
          2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  33,360  บาท   แยกเป็น 
          3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   จ านวน  33,360 บาท 
          3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       จ านวน   -        บาท            
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     3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ            

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : จัดท ากรอบแนวทางการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
1.1 วิเคราะห์ข้อมูล 
1.2 ประชุมคณะกรรมการ 
1.3 แต่งต้ังคณะท างาน 
1.4 ร่างแนวทาง 
1.5 จัดท ากรอบแนวทาง 
1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

- - - - ตุลาคม  
2563 

2 กิจกรรมท่ี 2 : จัดสรรงบประมาณ            
ให้เครือข่าย 
2.1 จัดสรรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการระดับเครือข่าย 
เครือข่ายละ 2,000 บาท จ านวน 9 
เครือข่าย 

18,000 - - 18,000 พฤศจิกายน 
2563 

3 กิจกรรมท่ี 3 : การประชุมให้ความรู้
หลักการคัดลายมือที่ถูกต้องตามแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3.1 ประชุมให้ความรู้หลักการคัดลายมือ     
ที่ถูกต้องตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ   
รวมทั้งสิ้น 150 ค  

5,250 
 

- - 5,250 
 

มกราคม 
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 : การประกวดคัดลายมือ  
ระดับเขตพ้ืนที่ 
4.1             เ     จ านวน 3 ค  
4.2 ข้าราชการครู จ านวน 3 ค  
4.3 ครูอัตราจ้าง จ านวน 3 ค  
4.4 ธุรการโรงเรียน จ านวน 3 ค  
4.5 บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 4 คน 

9,610 
 

- - 9,610 
 

มกราคม 
2564 

5 กิจกรรมท่ี 5 : นิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรม และการวัดผลประเมินผล 
5.1 ก าหนดประเด็นการนิเทศ 
5.2 จัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
5.3 ก าหนดปฏิทินการนิเทศ 
5.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
5.5 สรุปรายงานการนิเทศ 
 

- - - - ตุลาคม 
2563 – 
  ิงหาคม 
2564 
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  ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

6 กิจกรรมท่ี 6 : สรุป/ รายงานผลโครงการ 
6.1 วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ 
6.2 สรุปโครงการ 
6.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้อง 
6.4 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ 

500 - - 500 กันยายน 
2564 

 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 33,360 - - 33,360  

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมท่ี 1 จัดท ากรอบแนวทางการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม การประชุม
คณะกรรมการจัดท ากรอบแนวทางการด าเนินงาน
ตามโครงการ จ านวน 15 คน ม้ือละ 35 บาท   
จ านวน 1 ม้ือ 

- 
 
 
 
 

525 

- - - 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดสรรงบประมาณให้เครือข่าย 
- จัดสรรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ระดับเครือข่าย เครือข่ายละ 2,000 บาท       
จ านวน 9 เครือข่าย 

18,000 
 
 

45,000 

 
- 

 
18,000 

 
- 

3 กิจกรรมท่ี 3 : การประชุมให้ความรู้หลักการคัด
ลายมือที่ถูกต้องตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
3.1 ประชุมให้ความรู้หลักการคัดลายมือที่ถูกต้อง
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 150 ค  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ส าหรับผู้เข้ารับ     
การประชุมให้ความรู้หลักการคัดลายมือที่ถูกต้อง      
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 150 คน    
ม้ือละ 35 บาท จ านวน 1 ม้ือ   

5,250 
 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

5,250 

 
 
 
 

- 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4 กิจกรรมท่ี 4 การประกวดคัดลายมือ          

ระดับเขตพ้ืนที่ 
- ค่าโล่รางวัล จ านวน 5        
 รางวัลละ 1,000 บาท 
- ค่ากรอบเกียรติบัตร จ านวน 16         
รางวัลละ 130 บาท 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการภายนอก 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

9,610 
 
 

1,330 
 

6,000 
0 

 
 

- 
 

- 
 

1,500 
- 

 
 

5,000 
 

- 
 

- 
- 

 
 

- 
 

2,080 
 

- 
1,030 

5 กิจกรรมท่ี 5 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม        
และการวัดผลประเมินผล 

- - - - 

6 กิจกรรมท่ี 6 สรุป/ รายงานผลโครงการ 500 - 500 - 
 รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 33,360 1,500 28,750 3,110 

(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง 
           - โรงเรียนอาจมีเวลาเตรียมตัวไม่ทัน 
          - ผู้เข้ารับการประกวดอาจไม่เข้าร่วมการแข่งขันครบทุกคน 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
         - แจ้งก าหนดการและแนวทางให้กับโรงเรียนล่วงหน้าเพ่ือให้โรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วม
โครงการ 
          - ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ทุกคนเข้ารับการประกวดแข่งขันครบทุกคน 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเน้นการเขียนและการ

คัดลายมือนักเรียนให้มีคุณภาพ       
      2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติผู้ที่ มีผลงาน ปฏิบัติงาน             
ที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการคัดลายมือภาษาไทย        
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โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
ส าหรับการวางแผน การติดตามผล การพัฒนาการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์     2.  นางอรสา  พึ่งวัน 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. เป้าหมายภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

2. ประเด็นภาครัฐมีความทันสมัย 2.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. เป้าหมายระดับประเด็นภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย  และการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดย 
ใช้พื้นที่เป็นฐานมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัยและ 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาในเกือบทุก ๆ ด้าน ไม่ว่า         
ในด้านธุรกิจ ด้านสาธารณสุข ด้านการทหาร และความมั่นคง ด้านการศึกษา ด้านโทรคมนาคมและ      
การสื่อสาร ดังจะเห็นได้ว่า หน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบริหารการจัดการในองค์กร อีกทั้งเพ่ิมระดับความส าคัญมากขึ้นในแต่ละปี มีการจัดสรร
งบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เพ่ือการจัดการกับข้อมูลสารสนเทศเป็นการเฉพาะ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือวางกลยุทธ์หาความได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
รวมถึงใช้เป็นช่องทาง ส าหรับเผยแพร่สารสนเทศขององค์กรมากขึ้นด้วย ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศนับว่า
มีบทบาทส าคัญมากต่องานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น งานด้านธุรกิจ 
วิศวกรรม การแพทย์ การศึกษา และงานวิทยาศาสตร์ ความหมายของระบบฐานข้อมูล คือ การจัดเก็บ       
ข้อมูลอย่างมีระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลในลักษณะ ต่าง ๆ ได้ เช่น การเพ่ิมเติมข้อมูล การเรียกดู
ข้อมูล การแก้ไขหรือลบข้อมูล และโดยทั่วไปการจัดเก็บข้อมูลจะมีการน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย       
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ในการจัดการฐานข้อมูล โดยมีซอฟแวร์ หรือโปรแกรมช่วยในการจัดการข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามผู้ใช้
ต้องการ องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ ฮาร์ดแวร์ โปรแกรม ข้อมูล 
บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งประโยชน์ของระบบจัดการฐานข้อมูล คือ การจัดเรียงข้อมูลจะเป็น
ระเบียบ ไม่ซ้ าซ้อน ลดขั้นตอนของการท างาน เมื่อมีการใช้จัดการฐานข้องมูลอย่ างเป็นระบบ จะท าให้
สามารถเข้าไปใช้งานได้ทุกคน ข้อมูลมีการจัดการอย่างเป็นระเบียบแล้ว สามารถรักษาความปลอดภัยได้ง่าย 
และมีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลได้ง่าย ด้วยตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Big Data) ขึ้น เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ Big Data       
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลทาง
การศึกษาอ่ืน ๆ  เพ่ือเป็นคลังข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และใช้สืบค้นข้อมูล เรียกดูข้อมูล 
และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารการศึกษาใช้ก าหนดทิศทางขององค์กรในลักษณะ Real-time ได้ในเวลา
เดียวกัน ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการใช้ข้อมูล ลดต้นทุนและเกิดความคุ้มค่าแก่ทางราชการ และจัดให้มี
การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดที่มีหน้าที่จัดท าข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือให้มีความ
เข้าใจในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.2 วัตถุประสงค ์
         2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแนวทาง     
การปฏิบัติงานในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างชัดเจนจนเป็นปัจจุบัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน      
และครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ และจัดการศึกษาทุกด้าน และเพ่ือการบริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2.2 เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและจัดการศึกษาให้ความครบถ้วน  
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ  ในด้านการน าเสนอ รายงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
         2.3 เพ่ือให้สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 น าระบบข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพ่ือจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาส าหรับใช้ในการวางแผน การติดตามผล การพัฒนา
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5 เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของนักเรียนที่ไม่มีตัวตน หรือนักเรียนที่ไม่สามารถด าเนินการจ าหน่าย
ออกจากระบบจัดเก็บได้ เพราะอยู่ระหว่างการติดตามกลับเข้าเรียน 

     2.3 เป้าหมาย 
          2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา จ านวน 175  
โรงเรียน 
 
 
 
 



            แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี  เขต 1  285 

               2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูล
สิ่งก่อสร้าง และข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 175 โรงเรียน เพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจ การวางแผน การติดตามผล และการพัฒนาการศึกษา  
        3) จ านวนนักเรียนที่ไม่มีตัวตน และนักเรียนที่อยู่ระหว่างการติดตาม ลดลงร้อยละ 50 
          2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
(Big Data) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา และเป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ         
ของผู้บริหารการศึกษา  

2) บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินการจัดท าข้อมูล และสารสนเทศ สามารถ
ประสานงานกับบุคลากรอ่ืนของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัด มีความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง 
และทันก าหนดเวลา 

5) นักเรียนที่มีความซ้ าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานอ่ืน มีจ านวนลดน้อยลง และสามารถ
ตรวจสอบสถานะการมีตัวตนของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

    2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   - ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน     
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
   2.1 บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา            
        ปีการศึกษา 2564 ได้อย่างถูกต้องและทันก าหนดเวลา ในทุกระบบ 
   2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
        การศึกษาและสถานศึกษา 

 
 ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และผู้มารับบริการ 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
         พ้ืนที่ด าเนินการ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 158,900  บาท แยกเป็น 

3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 158,900 บาท 
     3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน   -   บาท 
 3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ)  -  
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    3.3 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืน ๆ รวม 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ 
และรวบรวมความต้องการข้อมูลสารสนเทศ 

- - - - เมษายน 2564 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศให้กับข้าราชการครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาในสังกัด เพ่ือทราบแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ จ านวน 
175 โรงเรียน 

150,540 - - 150,540 พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2564 

3 ติดตามผลการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล - - - - มิถุนายน- 
กันยายน 2564 

4 ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เ พ่ือเผยแพร่ 
บริการแก่บุคลากร และผู้มารับบริการ 

5,000 - - 5,000 กรกฎาคม 
2564 

5 ติดตามนักเรียนไม่มีตัวตนและนักเรียนซ้ าซ้อน
ระหว่างหน่วยงาน 

3,360 - - 3,360 กรกฎาคม – 
กันยายน 2564 

6 สรุปผลการด าเนินงาน - - - - ตุลาคม 2564 

3.4 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 แต่ งตั้ ง คณะกรรมการจั ด เ ก็บข้ อมู ลส ารสน เทศ           
และรวบรวมความต้องการข้อมูลสารสนเทศ 

- - - - 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากร       
ในสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือทราบแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ จ านวน 4 รุ่น     
รุ่น ๆ ละ 2 วัน 
2.1 ผู้เข้าร่วมการประชุม  
 - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม   
   จ านวน 175 คน X 140 บาท X 2 วัน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   จ านวน 175 คน X 2 มื้อ X 35 บาท X 2 วัน 
 - ค่าวัสดุ 

150,540   
 
 
 
 

49,000 
 

24,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 2.2 เจ้าหน้าที่และวิทยากร 
 - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม   
   จ านวน 8 คน X 140 บาท X 8 วัน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   จ านวน 8 คน X 2 มื้อ X 35 บาท X 8 วัน 
2.3 ค่าวิทยากร 1 คน X 6 ชั่วโมง X 1,200 บาท X      
8 วัน    

  
- 
 

- 
 

57,600 

 
8,960 

 
4,480 

 
- 

 
- 
 

- 
 

- 

3 ติดตามผลการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล - - - - 
4 ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือเผยแพร่ บริการแก่

บุคลากร และผู้มารับบริการ จ านวน 50 เล่ม ๆ ละ          
100 บาท  

5,000 - 5,000 - 

5 ติดตามนักเรียนไม่มีตัวตนและนักเรียนซ้ าซ้อนระหว่าง
หน่วยงาน 2 ภาคเรียน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 4 คน x 120 บาท x 7 วัน 

 
 

3,360 

 
 

3,360 

 
 

- 

 
 

- 
6 สรุปผลการด าเนินงาน - - - - 
 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 158,900 60,960 91,940 6,000 

(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 1) ปัจจัยความเสี่ยง    

    - การน าเข้าข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้องจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการประมวลผล
สารสนเทศ และการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา 
    - ระบบสารสนเทศมีขนาดใหญ่ และมีปริมาณข้อมูลจ านวนมาก มีความเสี่ยงด้านฮาร์ดแวร์ และ
ระบบการท างานทีมีความหนาแน่นในช่วงเวลาการด าเนินการ 
 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง   
             - บุคลากรในสถานศึกษาต้องมีความเข้าใจ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้ง      
ก่อนน าเข้าระบบ 
    - บุคลากรในสถานศึกษาสามารถด าเนินการน าเข้าข้อมูลได้แบบ Real Time เพ่ือลดความ
หนาแน่นการเข้าระบบการท างานในช่วงก่อนปิดระบบ 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนา

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือการตัดสินใจ การติดตาม และการพัฒนาการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องทันสมัย และยังส่งผลให้กับหน่วยงานอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษามาบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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โครงการ    การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์      2. นางอรสา  พึ่งวัน    

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. เป้าหมายภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

2. ประเด็น ภาครัฐมีความทันสมัย 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. เป้าหมายระดับประเด็นภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จดุเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร 
จัดการฯ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีการส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
โดยใช้พื้นที่เป็นฐานมีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย  
และมีการส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
         “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคน
ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา              
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและ มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย           
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร           
นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง” 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐที่ต้องด าเนินการพัฒนาน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า ทันสมัย 
และโปร่งใส และทั่วถึงเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันก็น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้เพ่ือ
ท าการปฏิรูประบบบริหารองค์กรของรัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และในภาพรวมยังสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ทั้งระบบ และการลงทุนที่คุ้มค่าที่จะไม่ลงทุนซ้ าซ้อน หรือการลงทุนที่ไม่เกิดผล  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษาในสังกัด ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) มาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยได้  จัดสรรวัสดุครุภัณฑ์                 
ด้านคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร       
ด้าน ICT และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานในภารกิจดังกล่าว บรรลุผล
อย่างมีประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

    2.2 วัตถุประสงค ์
2.2.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความปลอดภัย       
มั่นคง และเชื่อถือได ้

2.2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ 

2.2.3 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน สร้างโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีและการสื่อสารทางการศึกษา และพัฒนาความรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แก่ครู ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแสดงหาความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.2.4 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานของทางราชการ 
 2.2.5 เพ่ือพัฒนาระบบการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระหว่างสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) บุคลากรในหน่วยงานแต่ละกลุ่มงาน ๆ ละ 2 คน รวม 20 คน และผู้บริหาร จ านวน 4 คน
มีความรู้ มีความสามารถ  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
              2) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 175 โรงเรียน มีระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีครอบคลุมทั่วถึง 
       3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมทุกอาคาร จ านวน 3 อาคาร กลุ่มงาน จ านวน 10 กลุ่ม ห้องประชุม จ านวน 4 ห้อง และห้อง
ผู้บริหารการศึกษา จ านวน 4 ห้อง  
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       4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบการประชุมทางไกลวีดีโอ
คอนเฟอเรนซ์  
        5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบฐานข้อมูลกลาง            
(Big Data) และข้อมูลสถิติทางด้านการศึกษาที่ครอบคลุม สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ      
ด้านการบริหารการศึกษา 

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง และมั่นคง เพ่ือรองรับให้บริการแก่บุคลากรในสังกัด และ   
ผู้มารับบริการ และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
         2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบการประชุมทางไกล 
(Video Conference) ที่ทันสมัย และรองรับการประชุมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาในสังกัด 

3) มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และระบบบริการ (Server) 
สนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ      
การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

4) มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเว็บไซต์กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

5) สถานศึกษาในสังกัดมีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุม และสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และการสื่อสารทางการศึกษา แก่ผู้เรียน ครู เพ่ือแสวงหา
ความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

    2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ร้อยละของสถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น  
        เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.2 จ านวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
   2.1 บุคลากรในสังกัดหน่วยงานมีความรู้ มีความสามารถ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
        สารสนเทศที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
   2.2 หน่วยงานในสังกัดมีระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีครอบคลุมทั่วถึง 
   2.3 หน่วยงานในสังกัดสามารถประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 

 
ร้อยละ 75 

 
2 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 80 
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    ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
   2.4 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่มีประสิทธิภาพและ 
        คุณภาพ มีความปลอดภัยสูง และมั่นคง  
   2.5 ระบบฐานข้อมูลกลาง ฐานข้อมูลเว็บไซต์ มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
        มีข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และครบถ้วน 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา       
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และผู้มารับบริการ 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          พ้ืนที่ด าเนินการ สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  330,150 บาท แยกเป็น 

3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 322,950 บาท 
     3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน 7,200 บาท 
 3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ) 

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืน ๆ รวม 

1 กิจกรรมการติดตามการจัดหาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา 

- 7,200 - 7,200 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

2 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง             
ทางการศึกษา (Big Data) 

30,500 - - 30,500 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

3 กิจกรรมการพัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์    
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

200,000 - - 200,000 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

4 กิจกรรมการพัฒนาระบบการประชุมทางไกล 
(Video Conference) ระหว่างส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

10,000 - - 10,000 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

5 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเว็บไซต์  
ของหน่วยงานภายใน 

4,200 - - 4,200 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

6 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ Google 
App For Education 

8,400 - - 8,400 กรกฎาคม - 
กันยายน 2564 

7 กิจกรรมพัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรม     
ทางไซเบอร์ (Cyber) 

70,000   70,000 ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 รวมเป็นเงิน 330,150 7,200 - -  
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3.4 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 การติดตามการจัดหาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา (งบประมาณ สพฐ.) 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ในการติดตาม ช่วยเหลือ 
สถานศึกษา ให้จัดหาผู้ให้บริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
สถานศึกษา จ านวน 3 คน X 120 บาท X 20 วัน 

7,200  
 
 

 
 

7,200 

 

2 กิ จ ก ร ร มที่  2  ก า ร พั ฒ น า ฐ า น ข้ อ มู ล ก ล า ง           
ทางการศึกษา (Big Data) 
- ค่ า อ าหาร ว่ า ง และ เ ครื่ อ ง ดื่ ม  ก า รป ระชุ ม     
รวบรวมความต้องการข้อมูลสารสนเทศของ        
แต่ละกลุ่มงาน จ านวน 10 คน X 1 มื้อ X 35 บาท 
- ค่าจัดซื้อจัดจ้างท าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา 
(Big Data)  

30,350 
 
 
 
 

  
 

350 
 
 

30,000 

 
 
 
 
 

3 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 
- ค่ า วั ส ดุ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย     
อินเทอร์ เน็ต ระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์  และ
อุปกรณ์เครือข่าย ห้องผู้บริหารการศึกษา จ านวน  
4 ห้อง กลุ่มงาน จ านวน 10 กลุ่ม และห้องประชุม 
จ านวน 4 ห้อง  

200,000    
 
 

200,000 

4 กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล 
(Video Conference) ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
และสถานศึกษา 
- ค่าวัสดุ และค่าระบบอินเทอร์เน็ต 

10,000  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

10,000 
5 กิจกรรมที่  5  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรทุกกลุ่มงาน ๆ ละ 1 คน ด้านข้อมูล
สารสนเทศเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 10 คน X 2 วัน X    
140 บาท 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน 10 คน X     
2 มื้อ X 35 บาท X 2 วัน 

 4,200   
 
 

2,800 
 

1,400 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6 กิจกรรมที่  6  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรทุกกลุ่มงาน ๆ ละ 2 คนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ Google App 
For Education อบรมบุคลากรด้านการใช้งาน 
Google App For Education และเกมส์การเรียนรู้ 
เช่น Kahoot 
- ค่าอาหารกลางวัน 20 คน X 2 วัน X 140 บาท 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 20 คน X 4 มื้อ X      
35 บาท 

8,400   
 
 
 
 
 

5,600 
2,800 

 

7 กิจกรรมที่ 7 พัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรม   
ทางไซเบอร์ (Cyber)  
- ค่าต่อสัญญา License ระบบป้องกัน Panda     
Endpoint Protection 

70,000    
 

70,000 

 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 330,150 - 50,150 280,000 
(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 ปัจจัยความเสี่ยง 
         1) ความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม (Physical and Environment Risk) การไม่มีระบบ
รักษาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และ
ระบบสื่อสารที ่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  
         2) บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารยังไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
         1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัย มั่นคง 
         2) ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรในสังกัดให้เข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด มีช่องทาง     

ในการติดต่อ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  
         5.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศตามสภาพปัญหา ความต้องการ  
         5.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ ICT เพ่ือการบริหาร  
และการเรียนรู้ 
         5.4 โรงเรียนในสังกัดสามารถประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         5.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 มีระบบการบริหารจัดการ           
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความปลอดภัยสูง และม่ันคง 
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โครงการ    การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางรังษิยา  อมาตยคง   2. นางก าเนิด  จันทราศรี  

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. เป้าหมาย  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย         

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่    

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ  

1. เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ 
ผู้ใช้บริการ 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

สอดคล้องกับจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่         
เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และ            
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป. ราชบุรี เขต 1 ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย 
และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. รายละเอียดโครงการ  

            2.1 หลักการและเหตุผล 
       พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546           

หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด  
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด       
ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการ         
ของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ        
ของภารกิจ  
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     ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะต้องน า
แผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือเป็นการก าหนด
ทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจ าปี จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ             
ตามแผนงาน/ โครงการที่วางไว้และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ                
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

          2.2 วัตถุประสงค์ 
     2.2.1 เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทุกคน       

ที่เก่ียวข้องและรับผิดชอบมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สามารถก าหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการและสนองตาม    
กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมายให้บริการ กิจกรรม และงบประมาณที่ได้รับ โดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี         
เป็นเครื่องมือ 

     2.2.2 เพ่ือเป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการตัดสินใจ ท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     2.2.3 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด ทราบแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น     
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนทิศทาง        
การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการบริหารจัดการศึกษา         
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

     2.2.4 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

          2.3 เป้าหมาย 
      2.3.1 เชิงปริมาณ 
             1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับทราบนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 
1 ครั้ง เวลา 1 วัน ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 35 คน 

  2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 
 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จ านวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 40 คน 

            3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 20 เล่ม     

     2.3.2 เชิงคุณภาพ 
             1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 
และสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย จุดเน้นอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผน      
ในระดับต่าง ๆ  
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    2) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย จุดเน้น และแผน  
ในระดับต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
                     3) สถานศึกษาในสังกัด สามารถน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา     
ได้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น และแผนในระดับต่าง ๆ  

          2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
    จ านวนโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ต่อเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 

 
20 
 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
    1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับทราบนโยบาย จุดเน้นของหน่วยเหนือ 
    2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565   
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของ สพป.ราชบุรี เขต 1  
    3) เอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สพป. ราชบุรี เขต 1 
    4) ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ และสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานโดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    5) ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ และสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
เชื่อมโยงแผนงาน/ โครงการให้สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับได้ 

 
1 วัน 
2 วัน 

 
20 เล่ม 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 90 
 

         2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 

         2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
              สถานที่ด าเนินการ ห้องประชุมชั้น 7 สพป.ราชบุรี เขต 1 และห้องประชุมหิรัญญิการ์ (อาคาร
ศูนย์วิชาการ สพป.ราชบุรี เขต 1) ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 60,450  บาท แยกเป็น 
          3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นเงิน 60,450 บาท 
          3.1.2 งบประมาณส านักงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเงิน..- บาท 
 3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................................  
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             3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 แจ้งนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตลอดจนแผนในระดับต่าง ๆ ให้ทุกกลุ่มงาน และ
สถานศึกษาในสังกัดทราบ  

- - - - ต.ค.-พ.ย. 
2563 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดกรอบทิศ
ทางการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

7,350 - - 7,350 ต.ค. 2563 

3 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2564  

- - - - พ.ย. 2563 

4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้ น พ้ืนฐาน พ .ศ .  2563  – 2565  และจั ดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 

47,100 - -  47,100 ม.ค. 2564 

5 จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564               

6,000 - - 6,000 ม.ค. 2564 

6 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ - - - - ก.ย. 2564 
 รวมเป็นเงิน 60,450 - - 60,450  

             3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 แจ้งนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนแผนในระดับ
ต่าง ๆ ให้ทุกกลุ่มงาน และสถานศึกษาในสังกัดทราบ 

- - - - 

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จ านวน 1 วัน 35 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท     
- ค่าอาหารกลางวัน 35 คน 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท 

7,350 - 
 
 
 

- 
- 

- 
 
 
 

2,450 
4,900 

- 
 
 
 

- 
- 

3 จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  - - - - 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 2 วัน ๆ ละ 
40 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท     
- ค่าอาหารกลางวัน 40 คน 2 มื้อ ๆ ละ 140 บาท 
- ค่าวิทยากร จ านวน  1 คน เวลา 1 วัน ๆ ละ 6 ช.ม.  
  ชั่วโมงละ 600 บาท  
- ค่าวัสดุ 

47,100 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 

- 
 
 
 
 

5,600 
11,200 

 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,700 
5 จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ          

พ.ศ. 2564 ให้ทุกกลุ่มงาน    
- ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม จ านวน 20 เล่ม ๆ ละ 300 บาท 

6,000 - 
 

- 

- 
 

6,000 

- 
 

- 
6 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ - - - - 
 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 60,450 3,600 30,350 26,700 

(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
             1) ปัจจัยความเสี่ยง  โครงการ/ กิจกรรมบางส่วนอาจได้ไม่ด าเนินการให้เป็นไปในระยะเวลา       
ที่ก าหนด เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอและจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
             2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง หากโครงการใดที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และไม่ได้
ด าเนินการตามแผนงานโครงการ อาจจะต้องด าเนินการยุติโครงการ  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
             5.1 การบริหารและการจัดการของหน่วยงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
             5.2 สามารถเตรียมรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            5.3 ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษารับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจนเกิดการประสานงานที่ดี ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน ลดการสูญเสียทรัพยากร       
ไปโดยเปล่าประโยชน์ 
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โครงการ     ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ 
   การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิศมัย  พงษ์พา   

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
       1. เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
       2. ประเด็น  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
       1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล              
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21                
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       2. แผนย่อยของแผนแม่บท การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย ์
       3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย หน่วยงานและสถานศึกษาให้ความส าคัญต่อการติดตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น  กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ                
ทรัพยากรมนุษย ์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรม
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อ 4  ด้านประสิทธิภาพ  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วม                    
ของทุกภาคส่วน 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้มีการตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ                      
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้มีการ
ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทางราชการ และสอดคล้องกับการบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ การติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการก าหนดไว้แล้ว เพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานให้ เกิด
ผลดียิ่งขึ้น การรายงาน เป็นการน าเสนอผล ของการด าเนินงาน ซึ่งเรียบเรียง อย่างมีระเบียบแบบแผน การท าขึ้นอยู่กับ
ขอบเขตของหัวข้อรายงาน และระยะเวลาในการติดตามผล เร่งรัด และการประเมินผล  เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และน าผลมาใช้ในการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ             
การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดท าโครงการ ในขณะด าเนินงานในช่วง         
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ระยะต่าง  ๆ  และเมื่อโครงการด าเนินงานเสร็จแล้วการติดตาม รายงาน และประเมินผล เป็นกลไกและกระบวนการ            
อันส าคัญประการหนึ่งในการก ากับและเร่งรัดให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์               
ที่ได้ก าหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีบทบาทหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งคือการก ากับ 
เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้เครื่องมือ วิธีการ                     
ที่มีคุณภาพ  ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน 
ประชาชน และการพัฒนาประเทศโดยรวม เพ่ือให้การด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ดั งกล่าวบรรลุผล                      
ส าเร็จ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

     2.2 วัตถุประสงค์ 
           2.2.1 เพ่ือก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายตัวชี้วัดของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน,  ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ,  ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2564  และตามแผนงาน/โครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR 
           2..2..2  เพ่ือให้ทราบข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด            
ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
และแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน สามารถน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนางานทางการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
           2.2.3 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้ทราบ    

     2.3  เป้าหมาย 
           2.3.1 เชิงปริมาณ 
                     1)  ติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลโครงการส าคัญตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของ
หน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง  พร้อมทั้งจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน  20  เล่ม 
                     2) ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานผลตามนโยบายตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ปีละ 2 ครั้ง  พร้อมทั้งจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน  20 เล่ม 
                     3) ติดตามการน าเข้าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีผ่านระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ 
eMENSCR  ได้ครบ 100% 
                    4) จัดท าเอกสารผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ และผลการด าเนินงานตามนโยบาย
ตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564  จ านวน  20 เล่ม 
          2.3.2 เชิงคุณภาพ 
                        1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงานผล
การด าเนินงานตามนโยบายตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ  ในระบบอิเล็คทรอนิกส์ ได้ครบถ้วน ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด    
                 2) กระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือเป็นการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินงาน ที่ครบถ้วน ถูกต้องแม่นย า ตรงตามความต้องการ   
เป็นปัจจุบัน และทันต่อเวลา              
               3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา 
และแนวทางแก้ไข เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการในปีต่อไป         
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    2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/ ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   - จ านวนโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1       
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมขึ้น 

 
20 โครงการ 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
  - ร้อยละหน่วยงานมีการใช้งบประมาณในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
  - ร้อยละของข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
  - จ านวนเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ, ตามนโยบายตัวชี้วัดของ สพฐ. และผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีประมาณ 2564 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 90 

 
60 เล่ม 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
          ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ    ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

    2.7 พ้ืนที่ด าเนินการ  สถานศึกษาใน อ.เมืองราชบุรี อ.ปากท่อ  อ.วัดเพลง อ.จอมบึง อ.สวนผึ้ง  
และ อ.บ้านคา 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น  จ านวน  20,000  บาท  แยกเป็น 
          3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จ านวน 20,000  บาท 
          3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ านวน   -    บาท 
          3.1.3  อื่น ๆ (ระบุ)   - 
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    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืน ๆ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือ     
การจัดเก็บข้อมูล 

- - - - มกราคม 2564 

2 กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะท างานจัดเก็บข้อมูล 
ก ากับติดตาม และประเมินผล 

- - - - มกราคม 2564 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมชี้แจงเครื่องมือการ
จัดเก็บ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ   
จ านวน  4  ครั้ง 

4,200 - - 4,200 กุมภาพันธ์2564 

4 กิจกรรมที่ 4 ก ากับ ติดตาม รวบรวม 
ตรวจสอบ และรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
4.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัด  
- รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 
2564) 
- รอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 – กันยายน 
2564) 

- - - -  
 
 
 
 
เมษายน 2564 
กันยายน 2564 

 4.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผล   
การจัดการศึกษาตามนโยบายตัวชี้วัดของ สพฐ. 
ผ่านระบบ eMES 
- รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 
2564) 
- รอบ 12 เดือน (เมษายน 2564-กันยายน 
2564) 
4.3 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการของ สพป. ราชบุรี เขต 1 
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ 
eMENSCR 
       - ไตรมาสที่ 1 
       - ไตรมาสที่ 2 
       - ไตรมาสที่ 3 
       - ไตรมาสที่ 4    

     
 
 
เมษายน 2564 
 
กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
มกราคม 2564 
เมษายน 2564 
กรกฎาคม2564 
ตุลาคม 2564 
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ที ่

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืน ๆ รวม 

5 กิจกรรมที่ 5 จัดท าเอกสาร พร้อมเข้ารูปเล่ม
ผลการด าเนินงาน 
- นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
- นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
และผลการด าเนินงาน ตามนโยบายตัวชี้วัด  
ของ สพฐ.  

15,800 - - 15,800 กันยายน 2564 

 รวม 20,000      - - 20,000  

   3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ เครื่องมือการจัดเก็บ
ข้อมูล 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะท างานจัดเก็บข้อมูล ก ากับ
ติดตาม และประเมินผล  

- - - 
 

- 

กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะท างาน
ติดตามฯ ชี้แจงเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล 
3.1 การด าเนินงานโครงการส าคัญตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงาน และสถานศึกษา        
ในจังหวัด จ านวน 2 ครั้ง (รอบที่ 1 และรอบที่ 2)  
จ านวนคณะท างาน  30  คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ/ วัน มื้อละ 35 
บาท  (30x35x2) 
3.2 การด าเนินงานตามนโยบายตัวชี้วัดของ สพฐ.           
จ านวน 2 ครั้ง (รอบท่ี 1 และรอบท่ี 2)  จ านวน
คณะท างาน 30 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ/ วัน มื้อละ       
35 บาท  (30x35x2) 

 
 

4,200 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

2,100 
 
 
 
 

2,100 

 

กิจกรรมที่ 4 ก ากับ ติดตาม รวบรวม ตรวจสอบ       
และรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
4.1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ             
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงาน             
และสถานศึกษาในสังกัด  

- - - 
 
 

- 
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กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
- รอบ 12 เดือน (เมษายน 2564–กันยายน 2564) 
4.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ตามนโยบายตัวชี้วดัของ สพฐ.  
ผ่านระบบ eMES 
   - รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 
   - รอบ 12 เดือน (เมษายน 2564-กันยายน 2564) 
4.3 ก ากับ ติดตาม และประเมินผลโครงการตาม
แผนปฏิบัติการของ สพป.รบ.1 เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ eMENSCR 
       - ไตรมาสที่ 1 
       - ไตรมาสที่ 2 
       - ไตรมาสที่ 3 
       - ไตรมาสที่ 4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 5 จัดท าเอกสาร พร้อมเข้ารูปเล่ม              
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 5.1 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงาน และ
สถานศึกษาในจังหวัด จ านวน 20  เล่ม ๆ ละ 240 บาท 
5.2 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายตัวชี้วัด
ของ สพฐ. จ านวน 20 เล่ม ๆ ละ 250 บาท 
5.3 เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการ         
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564      
จ านวน  20  เล่ม ๆ ละ 300 บาท   

15,800 
 
 
 
 
- 
 
 

  
 

 
 

4,800 
 
 

5,000 
     
     

6,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 - 4,200 15,800 

(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
         1) ปัจจัยความเสี่ยง มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย ท าให้มีการเปลี่ยนนโยบายบ่อยตามไปด้วย ส่งผลให้
การขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยงานและสถานศึกษาหยุดชะงัก หรือขาดความต่อเนื่อง 
         2)  แนวทางการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานและสถานศึกษาจะต้องให้ความส าคัญและติดตามนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการอย่างใกล้ชิด      
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน 
และการพัฒนาประเทศโดยรวม  
          2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้อยู่ในระดับคุณภาพที่ดี 
          3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง      
ในการพัฒนางานในปีต่อไป 
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โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
ผู้รับผิดชอบ   1. นางใจทิพย์  สังขวุฒิ     2. นางสาวพัชรา  ฤทธิเรืองรุ่ง 

3. นางสุดารัตน์  กุลวิศรุต  4. นางก าเนิด  จันทราศรี  

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. เป้าหมาย  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

2. ประเด็น บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21                 
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนัก 

ในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ  สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของ
โครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ิมข้ึน 
สอดคล้องกับจุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อ 4. ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใช้พ้ืนที่            
เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย                  
และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อ 4. ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ   
โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย 
และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
         ด้วยปัจจุบัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีขอบข่ายและภาระงาน       
ในอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้กลุ่มงานบางกลุ่มขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน 
โดยเฉพาะบุคลากรด้านการเงินและสินทรัพย์  ด้านกฎหมายและคดี และด้านการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงจ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จลุล่ วงทันตามก าหนด
ระยะเวลา และปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมายก าหนด 
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    2.2 วัตถุประสงค ์
         จัดให้มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มกฎหมาย       
และคดี และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  และสามารถปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้อย่างต่อเนื่องบรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
                มีบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาสมกับต าแหน่งต าแหน่ง ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 3 คน               
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 

       มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงานของกลุ่มงาน 3 กลุ่มงาน และมีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ   

    2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    - จ านวนโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1       
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมขึ้น 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ      
    - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีจ านวนบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เหมาะสม สามารถบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ   

 
20 โครงการ 

 
 

3 คน 
 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/  ผู้ได้รับผลประโยชน์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี โรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          พ้ืนที่ด าเนินการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, กลุ่มกฎหมายและคดี และกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 522,900  บาท แยกเป็น 
          3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นเงิน 522,900 บาท 
 3.1.2 งบประมาณส านักงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเงิน..- บาท   
    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี รายงานผล     
การด าเนินงานของบุคลากร ทั้ง 3 คน และจัดส่งรายงานผล
การด าเนินงาน ไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อท าการประเมิน
บุคลากรในการจ้างบุคลากรครั้งต่อไป 

- - - - กันยายน 
2563 
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ด าเนินการจ้างบุคลากรปฏิบัติหน้าที่        
ในกลุ่มงาน 3 กลุ่มงาน จ านวน  3 คน ดังนี้ 
2.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์            
จ านวน 1 คน 
2.2 กลุ่มกฎหมายและคดี จ านวน 1 คน 
2.3 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 1 คน 

 
 
 

189,000 
 

189,000 
144,900 

 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 
 

- 
 

- 
- 
 

 
 
 

189,000 
 

189,000 
144,900 

 

1 ตุลาคม 
2563 –     
30 กันยายน 
2564 

3 ติดตาม รายงานผลโครงการ - - - - กันยายน 
2564 

 รวมเป็นเงิน 522,900 - - 522,900  
 

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์                       
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                
กลุ่มกฎหมายและคด ีรายงานผลการด าเนินงาน           
ของบุคลากรทั้ง 3 คน และจัดส่งรายงานผล               
การด าเนินงานไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือท าการ
ประเมินบุคลากรในการจ้างบุคลากรครั้งต่อไป 

- - - - 

2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ด าเนินการจ้างบุคลากร จ านวน 3 คน ดังนี้ 
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรี จ านวน 2 คน   
คนละ 12 เดือน ๆ ละ 15,000 บาท    
- เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม) ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 
จ านวน 2 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 750 บาท  
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จ านวน 1 คน ๆ ละ 12 เดือน ๆ ละ 11,500 บาท  
- เงินสมทบนายจ้าง (ประกันสังคม) ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 
จ านวน 1 คน 12 เดือน ๆ ละ 575 บาท    

522,900  
 

360,000 
 
 
 

138,000 

 
 
 
 

18,000 
 
 
 

6,900 

- 

3 ติดตาม รายงานผลโครงการ - - - - 
 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 522,900 498,000 24,900 - 

(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
  1) ปัจจัยความเสี่ยง  งบประมาณอาจมีไม่เพียงพอ และจัดสรรงบประมาณตอนต้นปีงบประมาณ
มักล่าช้า 
  2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง - 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      กลุ่ มบริ หารงานการ เ งิ นและสิ นทรัพย์  กลุ่ ม พัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษา                     
และกลุ่มกฎหมายและคดี มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน และมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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โครงการ    ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบ    1. น.ส.วันทนา  จันทมณี   2. นางจันทนา  บุตรดี   
                                                    3. น.ส.อมรรัตน์  อุนาภีร์   4. น.ส.ศศิธร  แสงสุวรรณ  
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. เป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ประเด็น บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
          1.   เป้าหมายระดับประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.   แผนย่อยของแผนแม่บท การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ข้อที่ 4  ด้านประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน   
มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต  1  ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งแผนการตรวจสอบภายในได้บูรณาการงานตรวจสอบ
ภายใน ทั้งในส่วนของผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นแผนการตรวจสอบในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าแผนการปฏิบัติการ
ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดรับกับแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการด าเนินงาน  ด้านการเงินการบัญชี ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด ตลอดจน การสอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด 
และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความเข็มแข็งใน
ทุกด้าน และช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ประหยัดคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์สูงสุด และสามารถป้องปรามการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน 
             หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  
จึงได้จัดท าแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือให้สอดรับกับแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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    2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี
และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
          2.2.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด  
          2.2.3 เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามี
การควบคุมท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
          2.2.4 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดจนให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะหรือแนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของงานแก่หน่วยรับตรวจ 
         2.2.5 เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบภายในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการบริหารงานทางการเงิน การบัญชีของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รัดกุม และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
    2.3 เป้าหมาย  
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1)  ตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 1 แห่ง 
               2)  ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 60 แห่ง ได้แก่ 
                     2.1)  ตรวจสอบการบริหารจัดการทางด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษาจ านวน 
45 แห่ง 
                     2.2)  ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนของสถานศึกษา จ านวน 5 แห่ง 
                     2.3)  ตรวจสอบการด าเนินงานเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (โครงการอาหารกลางวัน) 
ของสถานศึกษา จ านวน 10 แห่ง 
                3) ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้รับการ
พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตรวจสอบ จ านวน 4 ราย           
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบการควบคุมภายใน       
ที่เพียงพอและเหมาะสม 
         2) สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุได้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
                 3) สถานศึกษามีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
                 4) สถานศึกษามีการควบคุมพัสดุครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
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                 5) สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงบเงินอุดหนุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
                 6) โรงเรียนประถมศึกษา ได้รับเงินจาก อปท. ส าหรับนักเรียนทุกคน และมีการจัดการและ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ืออาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ของเงินและด าเนินการใช้จ่ายถูกต้องตามระเบียบ 
                 7) ผู้ตรวจสอบภายในมีศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านการเงิน การบัญชีสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เหมาสม รัดกุมและปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง   

    2.4 ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ได้รับการ
ตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564  
   1.2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ที่ได้รับการตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
   2.1 จ านวนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
   2.2 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบการบริหารจัดการทางด้านการเงิน        
การบัญชีและการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ         
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง   
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   2.3 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน 
   2.4 จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบการด าเนินงานเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก 
อปท. (โครงการอาหารกลางวัน) 
   2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสม 
   2.6 จ านวนผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
   2.7 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   2.8 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดท าทะเบียนคุมวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
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     2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     
และสถานศึกษาในสังกัด 
      2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 
            สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษา          
ในสังกัด 
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
    3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น  50,000  บาท แยกเป็น 
         3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 50,000 บาท  
          3.1.2  งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  -   บาท  
          3.1.3  อ่ืน ๆ (ระบุ)   - 

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 งานพัฒนาด้านผู้ตรวจสอบภายในส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

13,280   -         -   - ส.ค.– ก.ย.  
2564 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานด้านการตรวจสอบภายใน 
2.1 ตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต1 
     2.1.1 สอบทานระบบการควบคุมภายในของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี   
เขต 1 
     2.1.2 ตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยาน 
สู่อนาคต และกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ เพ่ือการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
     2.1.3 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค   
ของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
2.2 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
     2.2.1 ตรวจสอบการบริหารจัดการทางด้านการเงิน 
การบัญชีของสถานศึกษา 
             2.2.1.1 การบริหารการเงินตามแผน 
ปฏิบัติการ 
             2.2.1.2 การรับเงินและการจ่ายเงิน 
             2.2.1.3 การเก็บรักษาเงินและการน าส่งเงิน 
             2.2.1.4 การจัดท าบัญชี 
             2.2.1.5 การจัดท ารายงานการเงิน 

36,720 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ต.ค. – ธ.ค. 
2563 
 
ม.ค.- เม.ย. 
2564 
 
ต.ค.2563 -
ก.ย.2564 
 
 
ธ.ค.2563 - 
ส.ค. 2564 
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

2.2.2 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 
2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
        2.2.2.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศ         
เชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์       
(e-bidding) 
        2.2.2.2 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
        2.2.2.3 การควบคุมพัสดุ 
        2.2.2.4 การจ าหน่ายพัสดุ 
2.2.3 หลักฐานการจ่าย 
 
2.2.4 ตรวจสอบการด าเนินงาน 
        2.2.4.1 เงินรายได้สถานศึกษา 
 
        2.2.4.2 เงินอุดหนุนทั่วไปที่รับจาก อปท. 
(โครงการอาหารกลางวัน) 
        2.2.4.3 เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                  1. การจัดการเรียนการสอน 
                     (1) เงินอุดหนุนรายหัว 
                     (2) เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน 
                  2. ค่าหนังสือเรียน 
                  3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
                  4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
                  5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2.2.5 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค            
ของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)  
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

    ธ.ค.2563 - 
ส.ค.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธ.ค.2563-
ส.ค. 2564 
 
ธ.ค.2563-
ส.ค. 2564 
ก.ค. - ส.ค. 
2564 
เม.ย.- ส.ค. 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต.ค.- ก.ย. 
2564 
ก.ย.2564 
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           3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 งานพัฒนาด้านผู้ตรวจสอบภายใน

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 
1.1 ค่าท่ีพัก 4 คน ๆ ละ 600 บาท จ านวน 3 คืน 
1.2 ค่าพาหนะ 4 คน ๆ ละ 800 บาท 
1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆ ละ 240 บาทจ านวน 3 วัน 

13,280   
 
 

7,200 
3,200 

     2,880 

 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
3 

กิจกรรมที่ 2 งานด้านการตรวจสอบภายในของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด  
2.1  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 
2.2  ค่าวัสดุส านักงาน 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ     

36,720 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
  

- 

 
 
 

26,000 
10,720 

- 
 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 50,000 - 13,280 36,720 

(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ 
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
     1) ปัจจัยความเสี่ยง 
                  1.1) ระยะเวลาของการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 
                  1.2) สถานศึกษาท่ีไม่มีผู้บริหารสถานศึกษา 
                  1.3) การโยกย้ายบุคลากร 
     2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
                  2.1) สถานศึกษาท่ีมีความเสี่ยงสูงจะออกตรวจสอบทุกปีจนกว่าความเสี่ยงจะอยู่ในระดับ              
ที่ยอมรับได้ 
                  2.2) สถานศึกษาท่ีมีปัญหาเรื่องการโยกย้ายบุคลากร ควรประสานหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือขอ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
                  2.3) ให้มีครูธุรการท าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ ประจ าแต่ละโรงเรียน  
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    1) สามารถป้องปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
     2) หน่วยรับตรวจ มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 
     3) การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุของหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างมีระบบ 
ถูกต้อง ตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
              4) การใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
              5) สถานศึกษามีการควบคุมพัสดุครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
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             6) สถานศึกษามีการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงบเงินอุดหนุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
             7) โรงเรียนประถมศึกษา ได้รับเงินจาก อปท. ส าหรับนักเรียนทุกคน และมีการจัดการและ
ควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ืออาหารกลางวันอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์ของเงินและด าเนินการใช้จ่ายถูกต้องตามระเบียบ 
             8) ผู้ตรวจสอบภายในมีศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านการเงิน การบัญชีสามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม รัดกุมและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง   
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โครงการ    พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน  
(School MIS) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    นายค ารณ สะอาด   นางประกายมาศ บุญสมปอง 
      นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (วัยเรียน/วัยรุ่น) 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  พัฒนาการเรียนรู้ 
          1. เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
           2. แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
          3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรม
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ  ข้อ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน  มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วม            
ของทุกภาคส่วน 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลผลการเรียน โดยแยกเป็นสองส่วนคือ โรงเรียน
ประถมศึกษา ใช้ระบบ School MIS  โรงเรียนมัธยมศึกษาใช้ระบบ Secondary Grading System : SGS 
ในการจัดเก็บรวบรวมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถเก็บรวบรวม ประเมินผลและส่งต่อข้อมูลให้กับทุก
หน่วยงานได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน ลดภาระงานซ้ าซ้อนของโรงเรียน โดยได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2558 เป็นปี
เริ่มแรกในการจัดระบบนักเรียนรายบุคคล ระบบผลการเรียน และระบบบุคลากรให้เชื่อมโยงเป็นฐาน
เดียวกัน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ในการกรอก
ข้อมูลได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) ขึน้ 
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   2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ในการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 เพ่ือพัฒนาให้ระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) เป็นเครื่องมือ
ที่สามารถลดภาระงานของครูและลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 คน   
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ได้                
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถใช้
โปรแกรม School MIS ในการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ  
    - ร้อยละของสถานศึกษามีการบันทึกข้อมูลผลการเรียนผ่านระบบ School MIS   

 
100 

 
100 

 
100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
           3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 49,425 บาท     แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน  49,425  บาท 
       3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน ............... บาท 
       3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)   ................... 

 3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
1 กิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการใช้งานระบบ

บริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) 
49,425 พ.ย. 2563 –  

เม.ย. 2564 
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เพ่ือการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียน
ของนักเรียน (School MIS) 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
1.2  จัดอบรมพัฒนาครูเพ่ือการใช้งานระบบจัดการข้อมูล
ผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) ครูผู้จัดท า
โปรแกรม ผู้จัดท าโครงการ วิทยากรรวม 195 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 195 คน 2 มื้อ       
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 13,650 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 195 คน มื้อละ 140 บาท   
เป็นเงิน 27,300 บาท 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าวิทยากร 1 วัน 6 ชั่ วโมง ชั่ วโมงละ 600 บาท         
เป็นเงิน 3,600 บาท 
1.3 นิเทศ ติดตามการกรอกข้อมูล 
1.4 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

49,425  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
  
 
 
 
 
 

13,650 
  

27,300  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,875 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,425 3,600 40,950 4,875 

(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
     1) ปัจจัยความเสี่ยง การสรรหาวิทยากรส าหรับโปรแกรม School MIS ซึ่งจะเป็นการสรรหา
จากครูสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อาจสามารถสร้างองค์ความรู้ให้ครูได้
ไม่ครบถ้วน 
     2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง สอบถามศึกษานิเทศก์ผู้เคยรับผิดชอบโครงการ 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ในการใช้งานระบบบริหารจัดการ

ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ 
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 โครงการ   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขนาดเลก็ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   1.  นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์   2.  นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์ 
                                                       3.  นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์       4. นายค ารณ สะอาด             
                                        5. นางสาวศุภากร  ทองน้อย     6. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
2. ประเด็น : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
         1. เป้าหมายระดับประเด็น : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล              
ทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้                
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น 
         3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน    
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                  
ข้อ 1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ   
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)  ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป. ราชบุรี เขต 1  ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)                 
ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่   

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
              กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีนโยบายการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน “ท าโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็น                    
โรงเรียนขนาดใหญ่” เพ่ือสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน                     
ในโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีคุณภาพและมาตรฐานต่ ากว่าโรงเรียน                            
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากข้อจ ากัดในการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และจ านวนครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งไม่ได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องจากชุมชน บางแห่งตั้งอยู่เขตชนบท จึงมีความเสียเปรียบด้านปัจจัยต่าง ๆ ท าให้โรงเรียน                  
ขนาดเล็กจ านวนหนึ่งไม่สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาได้ และส่งผลกระทบ                
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความเสมอภาคในการได้รับการจัดการศึกษา                  
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              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 29,642 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 14 ,976 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.53  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 175 โรงเรียน           
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.85 ซึ่งเป็นจ านวนเกินครึ่งของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมดในสังกัด และโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส่วนหนึ่งมีปัญหาด้านงบประมาณ จ านวนบุคลากร
ที่มีจ านวนครูไม่ครบชั้นเรียนเช่นกัน จากปัญหาดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1              
ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน                
ให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสามารถจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล               
ผ่านดาวเทียม (DLTV) มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.2 วัตถุประสงค ์
         2.2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการเรียนรู้และใช้สื่ออุปกรณ์ปลายทาง
ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
         2.2.2 เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
และตามบริบทพื้นที ่
         2.2.3 เพ่ือส ารวจสภาพสื่อและอุปกรณ์ปลายทางของโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมด าเนินการซ่อมบ ารุง
ให้สามารถใช้การได ้
         2.2.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม
และมีผลการปฏิบัติที่ดี 
         2.2.5 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
              1) ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 103 คน ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้                  
และการใช้สื่ออุปกรณ์ปลายทางตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV)                       
และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
                 2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จ านวน 103 โรงเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               3) ร้อยละ 100 ของสื่ออุปกรณ์ปลายทางที่ช ารุดได้รับการซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้การได้ 
             4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบการบริหาร/ ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 2 เรื่อง 
               5) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
        2.3.2 เชิงคุณภาพ 
               1)  ครู ผู้ ส อนในโรง เ รี ยนขนาดเล็ กทุ ก โร ง เรี ยนสามารถจัดการ เรี ยนรู้ ผ่ านระบบ                            
การจัดการศึกษาทางไกลและการใช้สื่ออุปกรณ์ปลายทางตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล                  
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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               2) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                
มีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               3) สื่ออุปกรณ์ปลายทางได้รับการซ่อมบ ารุงให้มีสภาพพร้อมใช้อย่างรวดเร็ว 
               4) รูปแบบการบริหาร/  ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็กทุกเรื่องมีคุณภาพ                       
สามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนที่สนใจได้ 
               5) โรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในระดับ ดีมาก  

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตามโครงการ 
   1.1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสง่เสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวชิาชีพครู 
   1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาตามบริบท         
ด้านประเภท ขนาด และพ้ืนที่ 
   1.3 ร้อยละของสถานศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ระดับ ดีมาก 

 
90 
80 
 

100 
 

   1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
          1. โรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 7 โรงเรียน  
          2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จ านวน 103 โรงเรียน 
    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2. โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในพ้ืนที่ 

อ าเภอเมืองราชบุร ีอ าเภอวดัเพลง อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้งและอ าเภอบ้านคา 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
         3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 134,000 บาท  แยกเป็น 
      3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน .....-.....บาท 
      3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 134,000  บาท 
      3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)  ................... 
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           3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดท าแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม  
1.1 จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะท างาน 
1.2 ส ารวจความต้องการพัฒนา จัดท าข้อมูลสารสนเทศ

และจัดท า (ร่าง) แนวทางการพัฒนา ฯ 
1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางพัฒนา ฯ 
1.4  จัดท าแนวทางพัฒนาคุณภาพ ฯ และการซ่อมบ ารุง ฯ 
1.5  เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ/์ ชีแ้จงแนวทาง ฯ 

- 5,700 - 5,700 ม.ค.-มี.ค.
2564 

2 กิจกรรมที่ 2  จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                   
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 7 โรงเรียน 

- - - - พ.ย.2563 

3 กิจกรรมที่ 3  อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาในโรงเรยีน
ขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ  
และการซ่อมบ ารุงสื่ออุปกรณ์ปลายทาง   
3.1 จัดท าค าสั่งคณะท างาน          
3.2 จัดท าหลักสูตรการอบรม/  จดัท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ และ               
การซ่อมบ ารุง รักษาอุปกรณ์ปลายทาง  จ านวน 103  คน 
(โรงเรียนละ 1 คน) 
3.4  ประเมินผลความพึงพอใจและรายงานผลการอบรม 
3.5 จัดท าวิดิทัศน์การอบรม 

- 40,300 - 40,300 มี.ค.-ส.ค.
2564 

4 กิจกรรมที่ 4 ส ารวจและด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาสื่อ
และอุปกรณ์ปลายทางการจัดการศึกษาทางไกล              
ผ่านดาวเทียม 
4.1 ส ารวจรายการสื่อ อุปกรณ์ปลายทางที่โรงเรียน
ขนาดเล็กต้องการซ่อมบ ารุง 
4.2 ด าเนินการจัดจ้างการซ่อมสื่ออุปกรณ์ปลายทาง 
4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน 

- 77,320 - 77,320 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

5 กิจกรรมที่ 5  การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
5.1 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรยีนส่งผลงานเข้ารว่มกิจกรรม 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
5.3 จัดท าโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
5.4 เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 

- 5,880 - 5,880 ส.ค.2564 

6 กิจกรรมที่ 6  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
6.1 ก าหนดประเด็นการนิเทศ ติดตาม 
- การนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)  และ DLIT  
- การนิเทศ ติดตามการใช้สื่ออุปกรณ์ปลายทาง
และการซ่อมบ ารุงรักษา 
- การนิเทศ ติดตามโรงเรียนหลักและโรงเรียน     
มาเรียนรวม ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก สพป.รบ 1        
- การนิ เทศ ติดตามโรงเรียนกลุ่ ม เป้ าหมาย           
เข้าร่วมโครงการของ มรภ. จ านวน 7 โรงเรียน 
6.2 จัดท าค าสั่งการนิเทศ 
6.3 ด าเนินการนิเทศตามแผนและปฏิทินการนิเทศ 
6.4 จัดท ารายงานผลการนิเทศ 

- 4,800 - 4,800 ธ.ค. 2563-
ก.ย.2564 

7 กิจกรรมที่ 7  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 
7.1 จัดกิจกรรมถอดบทเรยีนโรงเรยีนกลุ่มเป้าหมาย 
7.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
7.3 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมทางระบบออนไลน์ไปยัง  สพฐ. 

- - - - ก.ย.2564 

รวม - 134,000 - 134,000  
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1.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิ จกรรมที่  1 จั ด ท า แน วทา ง พัฒนา คุณภ า พ                  

การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐาน
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น แ ล ะ มาตรฐาน                              
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางพัฒนาฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  15 คน  4 มื้อ ๆ ละ 
35 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 15 คน 2 มื้อ ๆ ละ 
120 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 

5,700 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 
 

2,100 
 
 

3,600 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

2 กิจกรรมที่  2 จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง                  
เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 7 โรงเรียน 

- - - - 

3 กิจกรรมที่  3 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัด
การศึกษาในโรง เรี ยนขนาดเล็ ก ให้มีคุณภาพ                   
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม                
และการซ่อมบ ารุงสื่ออุปกรณ์ปลายทาง   

40,300 
 

- - - 
 

ครู 103 คน  คณะท างาน 7 คน รวม 110 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  110  คน  2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 7,700 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 110 คน 1 มื้อ ๆ ละ 
140 บาท เป็นเงิน 15,400 บาท 
- ค่าวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 7,200 บาท 
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท 

 
- 
 

- 
 

- 

 
- 
 

- 
 

7,200 

 
7,700 

 
15,400 

 
- 

 
- 
 

- 
 

- 
 

10,000 
4 กิจกรรมที่ 4 ส ารวจและด าเนินการซ่อมบ ารุงสื่อ

และอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
- ค่าจ้างซ่อมบ ารุงสื่อ อุปกรณ์ปลายทางของโรงเรียน
ขนาดเล็กตามรายการส ารวจ 

77,320 - 77,320 - 
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(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง  
                   โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนครูไม่ครบชั้นเรียน ท าให้บางโรงเรียนต้องจัดการเรียนรวม 2-3 ชั้นเรียน                  
ในห้องเรียนเดียวกันแต่แยกชั้นเรียน โดยแต่ละชั้นเรียนเรียนรู้จากโรงเรียนต้นทางในระดับชั้นของตนเอง  
ครูผู้สอนต้องแบ่งเวลาในการดูแลสองชั้นเรียนส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนหนึ่งไม่สามารถพัฒนา                          
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้  
                2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
                   2.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษาโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้                       
และมีการใช้สื่อวิดิทัศน์ร่วมด้วยเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติเพ่ิมข้ึนจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
                   2.2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1) ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา                 

ขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
      2) สื่อและอุปกรณ์ปลายทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้รับการซ่อมบ ารุงรักษา 
ให้สามารถใช้การได้ต่อเนื่อง 
              3) ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน          
ขนาดเล็กในสังกัด มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน                         
              4) ส านักงานเขตพ้ืนที่มีข้อมูลสารสนเทศสามารถจ าแนกคุ ณภาพการจัดการศึกษา                        
ของโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
        
 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
5 กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 12 คน 2 มื้อ        
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 840 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  12 คน 1 มื้อ ๆ ละ 
120 บาท เป็นเงิน 1,440 บาท 
5.2 จัดท าโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
- จัดจ้างท าโล่รางวัล จ านวน 3 ชิ้นๆ ละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท 

5,880 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

- 
 

840 
 

1,440 
 

3,600 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

6 กิจกรรมที่ 6 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆ ละ 120 บาท จ านวน 10 วัน 

4,800 4,800 - - 

7 กิจกรรมที่ 7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ - - - - 
 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 134,000 12,000 112,000 10,000 
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โครงการ             พัฒนางานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์    2. นางประกายมาศ  บุญสมปอง  
    3. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์  4. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ 
        5. นายค ารณ  สะอาด     6. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1. เป้าหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  2. ประเด็น บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก                                           
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐาน สากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ   
ที่จ าเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี 
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง      
ในศตวรรษท่ี 21  
  3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                    
การเรียนรู้ และทักษะที่ จ าเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต   
ดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ ข้อที่ 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม              
และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านประสิทธิภาพ ข้อที่ 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
          กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีภาระงาน        
ที่ต้องรับผิดชอบและด าเนินการ 3 ด้าน ดังนี้  1) ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ                                                           
2) ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และ 3) ด้านงานติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาและส านักงาน 
เขตพ้ืนที่ รวมถึงงานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ให้ด าเนินไปตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในการท าหน้าที่ก ากับ ดูแลการบริหารจัด
การศึกษาด้านวิชาการเก่ียวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
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การด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียม
รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดท าโครงการพัฒนางานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพ่ือให้กลุ่มงานเลขานุการฯ สามารถ
ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพและเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2 .1 เ พ่ือติดตามและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน                                         

และการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                                 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่ให้ถูกต้อง 
          2.2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน          
เขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามเชิงประจักษ์          
          2.2.3 เพ่ือน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
       2.2.4 เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 จัดท าข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                               
ขั้นพ้ืนฐานได้ถูกต้อง 
               2) สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ        
การจัดการศึกษาทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามเชิงประจักษ์ 
               3) สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา  
         4) มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 4 ครั้งต่อ
ปีงบประมาณ 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดได้อย่ างถูกต้อง สอดคล้องกับปัจจัย 
กระบวนการ และผลผลิต 
         2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศระบบบริหารงาน 4 
ฝ่าย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        3) สถานศึกษาน าผลการนิเทศ ติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
         4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 น าผลการวิจัยมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์          
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ  
    2.1 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา 
          - บริหารงานบุคคล 
          - บริหารงานงบประมาณ 
          - บริหารงานวิชาการ 
          - บริหารงานทั่วไป 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 100 
 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
   3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 72,600 บาท  แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน 72,600 บาท 
       3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน - บาท 
       3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)   ................... 

   3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ          

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 : จัดการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

67,600 
 

- - 67,600 
 

มกราคม - 
กันยายน 
2564 2 กิจกรรมที่ 2 : การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5,000 - - 5,000 

3 กิจกรรมที่ 3 : การติดตาม ประเมินผล                    
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 : สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน - - - - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,600 - - 72,600 
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 4 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คนx35 บาท x 8 มื้อ)            
- ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
(1 คน x 2,000 บาท x 4 ครั้ง) 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
(8 คน x 1,600 บาท x 4 ครั้ง) 

67,600 
 
 
 

- 
- 
 

- 

- 
 
 
 

- 
8,000 

 
51,200 

- 
 
 
 

8,400 
- 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 
- 
 

- 
 

2 กิจกรรมที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- งบประมาณการวิจัยการศึกษา 1 เรื่อง 

5,000 
- 

- 
- 

- 
5,000 

- 
- 

3 กิจกรรมที่ 3 : การติดตาม ประเมินผล ระบบบริหาร 
จัดการศึกษา 

- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน - - - - 
รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 72,600 59,200 13,400 - 

(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยงสถานศึกษาในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน
มาก มีบุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินงานซึ่งมีภาระงานมาก ส่งผลต่อการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา 
  2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วยเหลือดูแล
สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีต้องการความช่วยเหลือ และส่งเสริมการท างานของสถานศึกษาขนาดเล็ก 2 -3 แห่ง 
ให้มีการท างานร่วมกันในงานส่วนที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 

 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1) ส านักงานเขตพ้ืนที่มีการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งผลให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
      2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเครือข่ายการนิเทศ                                                  
และทุกโรงเรี ยน ในสั งกัด ได้ รับการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศระบบบริหาร                                                
และการจัดการศึกษา 
      3) ส านักงานเขตพ้ืนที่มีข้อมูลสารสนเทศจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา และข้อมูลจากผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
            4) ส านักงานเขตพ้ืนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับ ดีเยี่ยม 
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โครงการ    นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวสุพิชญ์นันท ์ ทิมพิทักษ์   2. นางประกายมาศ  บุญสมปอง 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
4. เป้าหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
5. ประเด็น : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
4. เป้าหมายระดับประเด็น : การปฏิรปูการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
5. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
6.  เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ             

การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการ   
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาในการพัฒนาและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่              
วิถีคุณภาพ” ซึ่ งมุ่ งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ                      
อย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดนโยบายด้านประสิทธิภาพ                
ข้อ 4.6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขับเคลื่อน                  
การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์              
ที่หลากหลาย และมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น                  
ของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้                   
รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดท าโครงการนิเทศ ติดตาม                 
และประเมินผลการจัดการศึกษาขึ้นเพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์และใช้วิธีการนิเทศที่หลากหลายขับเคลื่อน
นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดการศึกษา                 
ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและบรรลุผลตามนโยบายทุกระดับ 
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    2.2 วัตถุประสงค ์
         2.2.1 เพ่ือพัฒนา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูผู้สอนให้สามารถใช้กระบวนการนิเทศบริหาร                
จัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
         2.2.2 เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
         2.2.3 เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาและพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม                
และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
                1) ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนากระบวนการนิเทศ 
              2) ร้อยละ 90 ของผู้บริหารและครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการนิเทศ 
                3) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษา               
ตามบริบทด้านประเภท ขนาดและพ้ืนที่ 
                4) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิ เทศ ติดตามและประเมินผล                            
การจัดการศึกษา   
              5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรูปแบบการนิเทศ/ผลการปฏิบัติที่ดี/ ระบบการนิเทศ จ านวน 1 เรื่อง 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
                  1)  ศึกษานิเทศก์สามารถใช้กระบวนการนิเทศและรูปแบบนิเทศท่ีหลากหลายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2 )  ผู้ บริหารและครู โรงเรียนกลุ่ มเป้ าหมายใช้กระบวนการนิ เทศพัฒนาและจัดการศึกษา                                        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
                 3) สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                 4) รูปแบบการนิเทศ/ผลการปฏิบัติที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนนโยบาย                    
สู่การปฏิบัติและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมได้ 

    2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตัวชี้วัดตามโครงการ 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

 
90 

2. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาตามบริบท 
    ด้านประเภท ขนาดและพ้ืนที่ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ 
    ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพานิชย์ 

80 
 

100 
80 
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 2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
          1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา จ านวน 18 โรงเรียน  
          2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 โรงเรียน 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2.  โรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 จ านวน  175  โรงเรียน  ในพ้ืนที่

อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอวัดเพลง อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 70,000 บาท     แยกเป็น 
          3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน 55,000 บาท 
          3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จ านวน  15,000 บาท 
          3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)   ................... 

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
นิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
เครื่องมือการนิเทศ 
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและวิเคราะห์ 
สภาพปัญหา ข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง/ วิธีการพัฒนาการนิเทศ และจัดท า (ร่าง) 
แผนนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และสร้าง/ พัฒนาเครื่องมือนิเทศการศึกษา 
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนนิเทศ
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1.3 น าแผนนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพ่ือพิจารณา 
1.5 เผยแพร่/  ประชาสัมพันธ์/ ชี้แจงแนวทาง ฯ การนิเทศ
ตามแผนการนิเทศ ฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

- 1,050 - 1,050 ต.ค.2563-
ม.ค.2564 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
งานของกลุ่มนิเทศ ฯ (PLC) 

- 5,250 - 5,250 ต.ค. 2563-
ก.ย.2564 
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

3 กิจกรรมที่  3 จัดท าแนวทางการประเมินและ
พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
3.1 จัดท าแนวทางการประเมินและพัฒนาระบบ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาและเครื่องมือ
การนิเทศ ติดตาม 
3.2 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์/ ชี้แจงแนวทาง             
การประเมิน ฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

- - - - ม.ค.2564-
มี.ค.2564 

4 กิจกรรมที่  4  จั ดท าแนวทางการประเมินฯ          
และพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
4.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อมูลความต้องการ
จ าเป็น 
4.2 จัดท าแนวทางการประเมินและพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา  
4.3 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์/ ชี้แจงแนวทาง             
การประเมิน ฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
4.34 จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา
ออนไลน์ 
4.5 จัดท าค าสั่งประเมินระบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา 
4.6 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินระบบ
การนิเทศภายในของสถานศึกษา 

- - - - ก.พ.2564-
พ.ค.2564 

5 กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดีระบบ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาและ       
การนิเทศภายในสถานศึกษา 
5.1 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
5.4 จัดท าโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
5.5 เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 

- 4,920 - 4,920 ก.ค.2564-
ก.ย.2564 

6 กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพศึกษานิ เทศก์  (การนิ เทศออนไลน์                   
และการใช้แพลตฟอร์ม) 

- 3,780 - 3,780 ก.พ.2564-
ส.ค.2564 
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ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

7 กิจกรรมที่ 7 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
7.1 จัดท าเครื่องมือและปฏิทินการนิเทศ 
7.2 ด าเนินการนิเทศตามประเด็นการนิเทศที่ สพฐ.
ก าหนด 
     1) การนิเทศการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019             
(COVID-19) 
    2) การนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    3) การนิเทศตามจุดเน้น นโยบายเร่งด่วน  
    4) การนิ เทศตามบริบทและความต้องการ               
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
(การนิ เทศก่อนเปิดภาคเรียน/การนิ เทศโครงการ/                 
การนิเทศงานที่ได้รับมอบหมาย) 
7.3 ศึกษานิเทศก์ด าเนินการนิเทศและจัดท ารายงานผล
การนิเทศส่งกลุ่มงานนิเทศ ฯ ทุกสิ้นเดือน 
7.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานนิเทศ
การศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ (รายไตรมาส) 

55,000 - - 55,000 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

8 กิจกรรมที่ 8 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 
8.1 สรุปภารกิจและผลการด าเนินงานการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโครงการ
และกิจกรรมทั้งหมดของศึกษานิเทศก์ทุกคน  
8.2 สรุปและรวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ
ทุกโครงการของกลุ่มนิเทศ ฯ และประเมินผล            
การด าเนินงานตามค่าเป้าหมายโครงการตาม
แผนพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
8.3 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการนิ เทศ   
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกไตรมาส (เริ่มไตรมาส
ที่ 2) ไปยัง สพฐ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
conter@esdc.go.th 

- - - - ก.ย.2564 

รวม 55,000 15,000 - 70,000  
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนนิเทศ

การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และเครื่องมือการนิเทศ 
- ค่ า อ าห า รว่ า ง แล ะ เ ครื่ อ ง ดื่ ม  จ าน วน  15คน                 
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 

1,050 
 
 

- 
 

- 

- 
 

1,050 

- 
 

- 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเพ่ือพัฒนางานของกลุ่มนิเทศ ฯ 
- ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  จ านวน  15  คน 10 มื้อ           
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250 บาท 

 
5,250 

 
- 

 
5,250 

 
- 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดท าแนวทางการประเมินและพัฒนา
ระบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  

- - - - 

4 กิจกรรมที่ 4 จัดท าแนวทางการประเมินและพัฒนา
ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  

- - - - 

5 กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดีระบบการ
บริหารงานวิชาการและระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 12 คน                    
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 840 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 12 คน 1 มื้อ ๆ ละ 140 
บาท เป็นเงิน 1,680 บาท 
- จัดจ้างท าโล่รางวัล 2 ชิ้น ๆ ละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 2,400 บาท 

4,920 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

- 
 

840 
 

1, 680 
 

2,400 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

6 กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก ์(การนิเทศออนไลน์และการใช้แพลตฟอร์ม) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 15 คน                
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  15 คน 1 มื้อ ๆ ละ 140 
บาท เป็นเงิน 2,100 บาท 
- ค่าวัสดุ 

3,780 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

- 
 

1,050 
 

2,100 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

630 

7 กิจกรรมที่ 7 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ/ ค่าชดเชยน้ ามัน      
กิโลเมตรละ 4 บาท ส าหรับศึกษานิเทศก์  
จ านวน 11 คน ๆ  ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท 

55,000 
 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 

55,000 

- 
 
 

- 
8 กิจกรรมที่ 8  สรปุและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ - - - - 

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 70,000 - 70,000 - 
(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
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 1) ปัจจัยความเสี่ยง  
             การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้สถานศึกษา     
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติและมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เปลี่ยนไป                      
เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ การให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน ส่งผลให้ศึกษานิเทศก์ไม่สามารถด าเนินการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แท้จริงได้ 
           2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
             2.1 การพัฒนาศึกษานิ เทศก์ให้มีความสามารถในการนิ เทศ ติดตามและประเมินผล                  
การจัดการศึกษาโดยใช้แพลตฟอร์มและการนิเทศออนไลน์เพ่ิมข้ึน  
              2.2 จัดท าสื่อวิดิทัศน์ในการพัฒนาครูในด้านต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1) ผู้บริหารและครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใช้กระบวนการนิเทศพัฒนาและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร พัฒ น า อย่ างมี คุ ณภาพตามมาตรฐานการจั ดการศึ กษาขั้ น พ้ื น ฐ า น                          
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
          2) ศึกษานิเทศก์สามารถใช้การนิเทศการนิเทศออนไลน์และแพลตฟอร์มเพ่ือนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 
  3) ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจและให้ความเชื่อมั่นต่อการบริหารและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน   
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โครงการ   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสุนันท์  อยู่พงษ์พิทักษ์    2. นางสาววลัยพรรษ  อินทรภิรมย์  
    2. นายวิชนาถ  สถาพร  4. นายอภิวัฒน์  ภู่สวัสดิ์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  

1. เป้าหมาย สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
2. ประเด็น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
1. เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย  มุ่งเน้นการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 6  การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1  ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน                  

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ         
พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 39 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการและของ
สถานศึกษา หรือ ส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการโดยให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยอาศัยหลัก
ธรรมาภิบาล ทั้ง 6 หลักในการบริหารจัดการ ดังนั้น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบจะต้องบริหารจัดการ ส่งเสริม/สนับสนุนในการระดมความรู้ 
ประสบการณ์ และพัฒนาเพ่ิมทักษะในด้านการบริหารการศึกษาในหน่วยงานได้อย่างทันสมัย รวดเร็ว        
มีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานเครือข่ายการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ   
มาเป็นกลไกส าคัญในการบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
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 ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีหน้าที่บริหารจัดการ ส่งเสริม 
สนับสนุน ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล จึงจัดท าโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาขึ้น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน          
มีการรับรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องระหว่างผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมุ่งหวัง
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 

    2.2 วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการในสังกัดทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา องค์ความรู้ใหม่ ๆ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจ สามารถ
น าไปบริหารจัดการและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  เข้าร่วมประชุมประจ าเดือน จ านวน 205 คน จ านวน 10 ครั้ง 

       2) ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference จ านวน 205 คน จ านวน 2 ครั้ง 

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1)  ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย ทิศทางการจัดการศึกษา แนวทางการปฏิบัติงาน ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา น านโยบายสู่การปฏิบัติได้   
        2) การประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ท าให้เกิดความประหยัด          

     2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. 1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.    - จ านวนโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1              

ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ิมข้ึน 

 
            20 

3. 2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
4.    - ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ รับรู้แนวทางการปฏิบัติงานองค์ความรู้ต่าง ๆ และนโยบาย        
สู่การปฏิบัติได ้   

 
90 

     2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
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     2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
          พ้ืนที่ด าเนินการ ห้องประชุมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
หอประชุมปักษาสวรรค์ ห้องประชุมพุดพิชญา ห้องประชุมลดาวัลย์ และห้องประชุมหิรัญญิการ์        
ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  73,850  บาท     แยกเป็น 
          3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 จ านวน 73,850 บาท 
          3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน              จ านวน     -     บาท 
          3.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ) 

3.1 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 71,750 - - 71,750 ต.ค.2563 –
ก.ย. 2564 

2 การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ระบบ
ทางไกลผ่านระบบ video conference 

2,100 - - 2,100 ต.ค.2563- 
ก.ย.2564 

     3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
1) ผู้บริหารสถานศึกษา 175 คนx35บาท x 10 ครั้ง 
2) ผู้บริหารการศึกษา 4 คน x35 บาท x10 ครั้ง  
3) ผู้อ านวยการกลุ่ม 10 คน x35 บาท x10 ครั้ง 
4) ศึกษานิเทศก์ 10 คน x35 บาท x10 ครั้ง 
5) เจ้าหน้าที่ 6 คน x35 บาท x10 ครั้ง    

71,750  
- 

 
71,750 

 
- 

2 กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ทางไกลผ่านระบบ Video Conference 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
1) ผู้บริหารการศึกษา 4 คน x 35 บาท x 2 ครั้ง  
2) ผู้อ านวยการกลุ่ม 10 คน x 35 บาท x 2 ครั้ง 
3) ศึกษานิเทศก์ 10 คน x 35 บาท x 2 ครั้ง 
4) เจ้าหน้าที่  6 คน x 35 บาท x 2 ครั้ง   

2,100  
- 
 
 
 
 
 

 
2,100 

 
- 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 73,850 - 73,850 - 

(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 ในบางครั้งผู้บริหารไม่ได้เข้าร่วมประชุม มอบหมายให้ครูธุรการ หรือครูอัตราจ้างเข้าประชุม     
แทนการถ่ายทอดสาระที่ได้รับจากการประชุมอาจไม่มีความชัดเจน 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถบริหารจัดการและขับเคลื่อน

นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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โครงการ   การจัดงานวันครู ประจ าปี 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสุนันท์  อยู่พงษ์พิทักษ์      2. นางวัลนิภา  สุวรณสอาด 
             3. นางชัญญา  เรืองตระกูล                                                                                                                           

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
1. เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
2. ประเด็น สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ และสนับสนุนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ 
สังคมเพ่ิมข้ึน 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลกรทางการศึกษาเป็นบุคคล 
แห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่  21 รวมทั้งมี
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลกรทางการศึกษาเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 รวมทั้ง               
มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ.  
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 
สอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ.  ข้อที่  4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้               
พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง และการมี          
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่
เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกลหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน            

2. รายละเอียดโครงการ 
   2.1 หลักการและเหตุผล 
        ครู  เป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการหล่อหลอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนซึ่งต้อง
เติบโตเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชุมชน  สังคม และประเทศชาติ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคล
ผู้ประกอบวิชาชีพครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของชาติและเพ่ือเชิดชูเกียรติครู  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการจัดงานวันครู  ประจ าปี 2564 ขึ้น 

    2.2 วัตถุประสงค ์
         2.1 เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 
         2.2 เพ่ือส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู 
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         2.3 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ ความรู้รักสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน 
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม 
         2.4 เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
         2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดงานวันครู  

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดอ าเภอเมืองราชบุรี และอ าเภอวัดเพลง     
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจ าปี 2564 (วันที่ 16 มกราคม 2564)   
   กลุ่มเป้าหมายการจัดงานวันครู ประจ าปี 2564 ประกอบด้วย 
                    - ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และครูอัตราจ้างในสังกัดอ าเภอเมืองราชบุรี และอ าเภอวัดเพลง 
จ านวน 400  คน 

          - เจ้าหน้าที่ของ สพป.ราชบุรี เขต 1    จ านวน   50  คน 
          - แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน           จ านวน   20  คน 

            รวมทั้งสิ้น     470 คน         
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมงานวันครู 
ประจ าปี 2564 น าไปสู่ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการพัฒนาด้านการ จัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ประชาชนทั่วไปเห็นความส าคัญ
ในการจัดงานวันครู และเข้าร่วมงานวันครู 

    2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    จ านวนโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1          
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
ร้อยละ 100 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
   2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน
วันครู ประจ าปี 2564   
   2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมงานวันครู ประจ าปี 2564  ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณี 

 
  ร้อยละ 100 
 
  ร้อยละ 100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์  2564 
          พ้ืนที่ด าเนินการ หอประชุมปักษาสวรรค์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
    ต าบลดอนตะโก  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
 

 



            แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี  เขต 1  344 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ     ทั้งสิ้น      40,000.-บาท    แยกเป็น 
         3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 10,000 บาท 
         3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน              จ านวน     -      บาท 
         3.1.3 อื่นๆ (งบ ศธจ, 12,000 บาท งบเงินนอก 18,000.-บาท)                จ านวน 30,000  บาท  

    3.2 กิจกรรมหลัก / งบประมาณ     

 

ที ่

 

กิจกรรม 

งบประมาณ  

ระยะเวลา สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1  ขออนุมัติโครงการ - - - - ธันวาคม 2563 
2 แต่งตั้งคณะท างานและประชุม

เพ่ือวางแผนรูปแบบการจัดงาน 
   -   -   -   - ธันวาคม 2563 

3 ด าเนินการจัดงานวันครู 10,000  -  30,000  40,000 มกราคม 2564 
4 สรุปและรายงานผลการ

ด าเนินงาน 
   -   -     -   - กุมภาพันธ์2564 

        รวม 10,000   -  30,000  40,000  

    3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ด าเนินการประชุม/  ด าเนินการจัดงานวันครู 
1.1 ค่าจัดตกแต่งสถานที่ 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 470 x 25 บาท 
1.3 ค่าพิธีสงฆ์ 
- ปัจจัยถวายพระ 9  รูป 
- ประธานสงฆ์ 1,000 บาท พระอันดับ 500 บาท 
- เครื่องไทยธรรม 9 ชุด 
- อาหารปิ่นโต  9 ชุด 
- ผาติกรรมวัด 
1.4 ค่าของที่ระลึก 
ตัวแทนครูอาวุโสนอกประจ าการอ่านโองการ 
ตัวแทนครูอาวุโสนอกประจ าการน าสวดค าฉันท์ 
ตัวแทนครูอาวุโสในประจ าการกล่าวค า         
ปฏิญาณตน         

40,000 
  

 

  
 12,450 

  11,750 
 
     

5,000 
    3,600 

     2,700 
     1,500 

 
1,000 

   1,000  
   1,000 

     

 

 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น   40,000 - 40,000 - 
(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
     1) ปัจจัยความเสี่ยง  ความซ้ าซ้อนในการรับผิดชอบงานของแต่ละบุคคล  
     2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  ควรก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิด
ความสับสน และความซ้ าซ้อน 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1)  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู และ

ส่งเสริมความกตัญญูกตเวที 
     2) ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิด
ความรักสามัคคี ระหว่างครู และหน่วยงานอื่น รวมทั้งประชาชน 
     3) เกิดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และการน าเสนอผลงานใหม่ ๆ 
     4) ประชาชนทั่วไปและชุมชนเห็นคุณค่าของวิชาชีพครู และวันครู 
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โครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน                                 
                              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางสุนันท์  อยู่พงษ์พิทักษ์         2. นางนงนุช  โพธิพันธุ์  
   3. นางสาววลัยพรรษ อินทรภิรมย์   4. นายวิชนาถ  สถาพร 
 
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6. เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

7. ประเด็น ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

7. เป้าหมายระดับประเด็น บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
8. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาบริการประชาชน 
9. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย  มุ่งเน้นการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบายน สพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
มี น วั ตกร รม เป็ น กล ไกหลั ก ใ นกา รขั บ เ คลื่ อ นบนฐานข้ อมู ล ส า รสน เทศที่ ถู กต้ อ ง  ทั น สมั ย                      
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการและวิธีการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการ มุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เด็กไทย เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข มีความสามารถในการแข่งขันที่เป็นสากล 
จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารและข้าราชการจะต้องมีการพัฒนา
สมรรถนะที่ส าคัญ ๆ ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การปรับเปลี่ยนทัศนคติ มีทักษะในการคิด การตัดสินใจ 
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และในสภาวะ การเป็นผู้น า จ าเป็นต้องเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ     
รวมถึงการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 จึงได้จัดท าโครงการ                  
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 ขึ้น 
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     2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพ่ือให้บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

2.2.2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในในสถานศึกษาในสังกัด      
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน  

2.2.3 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในในสถานศึกษาในสังกัด  
สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในภารกิจเกี่ยวกับงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารงาน
ทั่วไป ในสถานศึกษาน าไปสู่การวางแผนการควบคุม ที่มีประสิทธิภาพ 

2.2.4 เพ่ือให้การจัดท ารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปอย่างถูกต้องและทันตามเวลาที่ระเบียบฯ 
ก าหนด  มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภารกิจ   

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 30 คน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

       2) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด  
จ านวน  175  คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

       3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 
175 โรงเรียน สามารถจัดท ารายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งสิ้นร้อยละ 100 

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
       1) บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
       2) ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาในสังกัด   

มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน          
       3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 มีระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภารกิจ 
       4) สถานศึกษาในสังกัด มีการน าระบบการควบคุมภายใน ไปใช้ในการบริหารจัดการในการ

จัดการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
                5) สถานศึกษาในสังกัดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถ
จัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ 
และส่งรายงานฯ ได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
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   2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
    ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1           
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบน าสู่การปฏิบัติได้ 

ร้อยละ 100 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ  
   2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษา            
และบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้  ความเข้าใจ              
มีทักษะกระบวนการคิด สามารถจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจ าปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  มีประสิทธิภาพ และส่งรายงานฯ ได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 
   2.2 สถานศึกษาในสังกัด มีการน าระบบการควบคุมภายในไปใช้ในการบริหารจัดการ           
ในการจัดการศึกษาอย่างจริงจั งและต่อเนื่อง  และส านักงานเ ขตพ้ืนที่การศึกษา              
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 90 

 
 
 

ร้อยละ 80 
 

          2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  สถานศึกษา ครูและบุคลากร          
ทางการศึกษา นักเรียน  

          2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ พฤษภาคม – พฤศจิกายน 2564 
                   สถานที่ด าเนินการ หอประชุมปักษาสวรรค์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 52,300 บาท  แยกเป็น 
      3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นเงิน 52,300 บาท 
      3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           เป็นเงิน    -     บาท 
      3.1.3 อ่ืน ๆ  (ระบุ) .......................................... 

3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืน ๆ รวม 

1 กิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

52,300 - - 52,300 พ.ค.-ก.ย.
2564 

2 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์
ความเสี่ ยงระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด 

- - - - ต.ค.-พ.ย.
2564 

3 สรุปผลการด าเนินงาน - - - - - 
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 3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564  
2.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบ   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 190 คน x35 บาท x 2 มื้อ     
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 190 คน x 140 บาท      
- ค่าวิทยากร 6 ชม. x 600 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
2.2 ประชุมบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ        
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 30 คน x 140 บาท     

52,300 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3,600 
 

 
 
 
 

13,300 
26,600 

 
 
 

2,100 
4,200 

 
 
 
 
 
 
 

2,500 

2 ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์ความเสี่ยง              
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

- - - - 

3 สรุปผลการด าเนินงาน - - - - 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 52,300 3,600 46,200 2,500 
(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
         1) ปัจจัยความเสี่ยง ผู ้รับผิดชอบงานควบคุมภายในในสถานศึกษา บางส่วนยังขาดความรู้ 
ทักษะ และประสบการณ์ อันเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ส่งผลให้ขาดช่วง
ในการสะสมประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติ 
     2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการควบคุม
ภายใน ขั้นตอนการด าเนินงาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้กับสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรใน
สังกัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการหาแนวทางปฏิบัติที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร มีแนวทางที่จะ
ปรับปรุงในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์                      

 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาและบุคลากร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการคิด 
สามารถจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน           
มีประสิทธิภาพ และส่งรายงานฯ ได้ทันตามเวลาที่ก าหนด  

   2) สถานศึกษาในสังกัด มีการน าระบบการควบคุมภายในไปใช้ในการบริหารจัดการในการจัด
การศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน    
ให้มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   ปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์  
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสุนันท์  อยู่พงษ์พิทักษ์    2. นางชัญญา  เรืองตระกูล 
             3. นางวัลนิภา  สุวรรณสะอาด   4. นางนงนุช   โพธิพันธุ์ 
 
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส  

2. ประเด็น  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่าง 
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

1. เป้าหมายระดับประเด็น พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชน 

และประสิทธิภาพภาครัฐ   
3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ 

ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน         
มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วม          
ของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย      
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
         อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของส านักงานเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการปฏิบัติ
ราชการจ าเป็นต้องมีการจัดอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้ที่มีอยู่ให้มั่นคง ปลอดภัย เพียงพอต่อความความต้องการใช้งานและ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 จึงมีการปรับพ้ืนที่สิ่ งแวดล้อม             
ให้เป็นระเบียบ สวยงามอยู่เสมอ เพ่ือให้การรักษาสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้คงสภาพที่สวยงาม จึงมีความจ าเป็นอย่า งยิ่งที่บุคลากร            
ในส านักงานทุกคนต้องมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาอาคาร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์      
ให้สะอาด สวยงามอยู่ เสมอ อาคารสถานที่น่าอยู่  น่าปฏิบัติงาน สามารถอ านวยความสะดวกได้             
ตามมาตรฐานส านักงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
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    2.2 วัตถุประสงค ์
         2.2.1 เพื่อพัฒนาพื้นที่และภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
         2.2.2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานให้มีความม่ันคง แข็งแรง ใช้งานได้ตลอดเวลา 

    2.3 เป้าหมาย 
          2.3.1 เชิงปริมาณ 
                2.3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ้างเหมาการถอด ย้าย และ           
ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จ านวน 19 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 196,500 บาท  
                2.3.1.2 ติดตั้งรางผ้าม่านและท าความสะอาดผ้าม่าน เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท จ านวน              
10 ห้อง 
                2.3.1.3 ปรับปรุงระบบท่อน้ าประปาทั้งภายในและโดยรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถม ศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท  
                2.3.1.4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี   
เขต 1 เป็นเงิน 100,000 บาท                                                     
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มีความ
สวยงามอยู่เสมอ อาคารส านักงานได้รับการดูแลรักษา ให้มีความมั่นคง แข็งแรง ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  

    2.4 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
 1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.1 จ านวนโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
    2.1 จ านวนเครื่องปรับอากาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    2.2 จ านวนห้องปฏิบัติงานและห้องประชุมได้รับการติดตั้งรางผ้าม่านและท าความสะอาดผ้าม่าน  
    2.3 ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงระบบท่อน้ าประปาทั้งภายในและโดยรอบ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถม ศึกษาราชบุรี เขต 1   
    2.4 ร้อยละความส าเร็จของการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การ  
ศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    
    2.5 ร้อยละความส าเร็จของจ านวนอาคารสถานที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 และภูมิทัศน์โดยรอบของส านักงาน ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มีความสวยงามอยู่
เสมอ อาคารส านักงานได้รับการดูแลรักษา ให้มีความม่ันคง แข็งแรง ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
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10 
ร้อยละ 100 
  
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
  

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  ผู้มาติดต่อราชการ ข้าราชการบ านาญ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
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    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  มกราคม 2564 – กันยายน 2564 
             พ้ืนที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต าบลดอนตะโก 
อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
   3.1 งบประมาณ    ทั้งสิ้น 406,500 บาท  แยกเป็น 
        3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นเงิน 406,500 บาท 
        3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเงิน  –  บาท 
        3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ............................. 

   3.2 กิจกรรมหลัก/งบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 ส ารวจพื้นที่ ขออนุมัติโครงการ และ
วางแผนด าเนินการ 

- - - - ต.ค. 2563 

2 ประสานงานกลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้อง - - - - พ.ย. 2563 
3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับ       

สภาพภูมิทัศน์ 
406,500 - - 406,500 ม.ค – ก.ย. 

2564 
4 รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ - - - - ก.ย. 2564 

        
   3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที ่1 ส ารวจพื้นที่ ขออนุมัติโครงการและ
วางแผนด าเนินการ  

- - - - 

2 กิจกรรมที่ 2 ประสานงานกลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้อง - - - - 
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ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับสภาพ
ภูมิทัศน์ 
- ถอด ย้าย ล้าง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   
  จ านวน 19 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท  
- ถอดเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง ๆ ละ 1,000 บาท 
- เดินสายไฟเมนแอร์ ไฟ 380 V พร้อมอุปกรณ์ 
  และค่าแรง 
2) จ้างเหมาซักผ้าม่านพร้อมติดตั้งรางผ้าม่าน ดังนี้ 
    - ห้อง รอง ผอ. สพป.รบ. 1   
    - ห้องประชุม ชั้น 3 
    - กลุ่มอ านวยการ  
    - กลุ่มนโยบายและแผน 
    - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    - กลุ่มกฎหมายและคดี 
    - กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    - กลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี  
      สารสนเทศและการสื่อสาร 
    - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
    - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    - หน่วยตรวจสอบภายใน 
3) ปรับปรุงระบบท่อน้ าประปาทั้งภายใน และ   
    โดยรอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1       
4) ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบส านักงาน 
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4 กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการด าเนินงานตาม

โครงการ 
- - - - 

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 406,500 - 406,500 - 
                                          (ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 
 
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
   4.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
        1) อาคารสถานที่หากขาดการซ่อมแซมบ ารุงรักษา อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ            
ทางราชการ ตลอดจนอาจเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ 
        2) สภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงาม การให้บริการอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการ 
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   4.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
        1) ส ารวจอาคารสถานที่ที่สมควรได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซม 
        2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือปรับปรุง ดูแล สภาพภูมิทัศน์ให้เพียงพอ 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสภาพภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสม
และมีบรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
       2) สภาพอาคารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความมั่นคงปลอดภัย 
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                        ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสุนันท์  อยู่พงษ์พิทักษ์         2. นางชัญญา  เรืองตระกูล 
    3. นางวัลนิภา สุวรรณสอาด          4. นางดวงตา  เข็มทอง        

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
          1. เป้าหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
          2. ประเด็น สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 
          1. เป้าหมายระดับประเด็น คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ าใจนักกีฬา การมีวินัย เคารพกฎกติกา      
มากขึ้นด้วยกีฬา 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
และการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
          3. เป้าหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยออกก าลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ิมข้ึน  
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้
พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัยและ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. รายละเอียดโครงการ 
   2.1 หลักการและเหตุผล 
            ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกับชมรมผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ได้มีมติเห็นชอบร่วมกันจัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน มีโอกาสพบปะ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี โดยใช้โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เป็นตัวเชื่อม 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ  2564  ขึ้น เพ่ือรองรับการท างานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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   2.2 วัตถุประสงค ์
        2.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริการสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ในการออกก าลังกาย     
และเล่นกีฬา 
        2.2.2 เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        2.2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานในหน้าที่ เมื่อมีการ
ประชุมรวมกลุ่มโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง 

   2.3 เป้าหมาย 
        2.3.1 เชิงปริมาณ 
              - ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการแข่งขันกีฬาสากล  
ได้แก่ ฟุตบอล, วอลเลย์บอลหญิง ชาย, เปตอง, ตะกร้อ  กีฬาพ้ืนบ้าน ได้แก่ เก้าอ้ีดนตรี วิ่งผลัดกระสอบ 
ตามท่ีก าหนด จ านวน 500 คน 
        2.3.2 เชิงคุณภาพ 
      1) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เล่นกีฬา ส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และมี
ความรัก สามัคคีภายในหน่วยงาน 
       2) ผู้เข้าร่วมเล่นกีฬามีความพึงพอใจ และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

   2.4 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.1 ร้อยละบุคลากรเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกมีความ 
สามารถ มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

 
ร้อยละ 80 

2. ตัวชี้วัดความส าเร็จตามโครงการ 
   2.1 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ร่วมการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพ้ืนบ้าน จ านวน 500 คน 
   2.2 ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เล่นกีฬา ส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีความรัก สามัคคีภายในหน่วยงาน 
   2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร            
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการ 
เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 

 
ร้อยละ 95 

 
ร้อยละ 95 

 
 

ร้อยละ 95 
  

   
   2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์    
        - ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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   2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  
        - ระยะเวลาด าเนินการ  เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนกันยายน 2564 
        - สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ   ทั้งสิ้น 116,000 บาท  แยกเป็น 
        3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นเงิน 116,000 บาท 
        3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นเงิน   –  บาท 
        3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ........................... 

   3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบ - - - - ม.ค. 2564 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดประชุม - - - - ม.ค. 2564 
3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และรางวัล    

การแข่งขัน 
10,000 - - 10,000 ม.ค. 2564 

4 ด าเนินการจัดการแข่งขัน 106,000 - - 106,000 ม.ค. 2564 
5 สรุปผลการด าเนินงาน / รายงานผล    

การด าเนินงาน 
- - - - ก.พ. 2564 

    3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ที่ใช ้
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบ  - - - - 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ - - - - 
3 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และรางวัลการแข่งขัน 10,000 - - 10,000 
4 ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 

- ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักกีฬาและผู้ร่วมงาน   
จ านวน 500 คน ๆ ละ 200 บาท จ านวน 1 มื้อ 
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน จ านวน 15 คน 
คนละ 400 บาท 

106,000 - 
 

- 
 

6,000 

- 
 

100,000 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
5 สรุปผลการด าเนินงาน/ รายงานผลการด าเนินงาน                   - - - - 
 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 116,000 6,000 100,000 10,000 

(ขอถัวจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงทุกรายการ) 
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
    4.1 ปัจจัยความเสี่ยง  
          - ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาไม่มีความถนัดในกีฬาที่ตนแข่งขัน 
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    4.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
          - ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาควรเลือกกีฬาที่ตนเองถนัด เพ่ือที่จะท าให้การแข่งขันมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         5.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้เล่นกีฬา และออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สามารถน าไปปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าวันได้  
         5.2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีความแข็งแรง สมบูรณ์ มีความตื่นตัว
สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         5.3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษา และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  
 

 



         แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี เขต 1  359 

ส่วนที่ 4 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติ 

       ในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้สามารถตอบสนอง
นโยบายและเป้าหมายในการจัดการศึกษานั้น สิ่งส าคัญคือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัด
การศึกษา ซึ่งในทุกกระบวนการในการบริหารนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  นอกจากการมีส่วนร่วมของ       
องค์คณะบุคคลแล้ว ยังเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการบริหารเพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ        
เกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่พบว่า ด้านการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา ยังมีแนวคิดในการด าเนินงานแตกต่างกันและขาดการสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานในองค์การ และต้องการให้มีการสร้างบรรยากาศในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน        
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการท างานแบบเอ้ืออาทรและบุคลากรทุกฝ่ายร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา      
ทุกขั้นตอนเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

  

   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ก าหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

   2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
พิจารณาและบูรณาการการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย โดยให้ผลการด าเนินงาน
สอดคล้องกับตัวชี้วัดความส าเร็จตามนโยบายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารงานและงบประมาณ 

   4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการจัดท าแผนงาน/
โครงการ/ กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดล าดับความส าคัญตามความจ าเป็นของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข 

   5. มีการก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ/ กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน 

   6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการบูรณาการโครงการ/ กิจกรรม 
งบประมาณและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การก าหนดกลุ่มเป้าหมายต้องมีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน โดย
ค านึงถึงการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 

กระบวนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ 
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   7. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการด าเนินการ
แปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนด
โครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ ที่จะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ที่ชัดเจน 

   8. ผู้บริหารหน่วยงานให้ความส าคัญในการด าเนินงานตามนโยบาย  เพ่ือเป็นกรอบในการบริหาร
การด าเนินงานและการใช้งบประมาณของหน่วยงาน 

   9. ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในแต่ละนโยบาย การประเมินผลส าเร็จและ
ผลกระทบของการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 10. ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ รวมทั้ง    
มีระบบการก ากับดูแลให้โปร่งใส และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย   
ที่ก าหนด 

 
 

            1. ผู้บริหารการศึกษาทุกระดับให้ความส าคัญในการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุ        
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
            2. การบริหารจัดการต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล  และ
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา             
            3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้บุคลากร        
ทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
            4. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี        
สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            5. กลุ่มงานทุกกลุ่ม ปฏิบัติตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างเคร่งครัด  
            6. ด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการโดยเปิดโอกาสให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
ทุกเครือข่าย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการพิจารณาจัดท าแผนงาน/  โครงการ/ 
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขความส าเร็จ 
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ระยะเวลา แนวปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
กันยายน  - ตุลาคม
2563 
 

- แจ้งนโยบาย ทิศทางการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ,  
สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ทุกกลุ่มและสถานศึกษา 
ในสังกัด 
- แจ้งแนวทางด าเนินการตามกรอบวงเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ทุกกลุ่ม 

กลุ่มงานนโยบาย   
และแผน 
 

ตุลาคม  2563 – 
มกราคม 2564 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือก าหนดกรอบ ทิศทางการด าเนินงานตาม
นโยบายของกระทรวง,  สพฐ. และ สพป.ราชบุรี เขต 1  
- จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กลุ่มงานนโยบาย       
และแผน 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564  

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามท่ี กพร. ก าหนดและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามท่ี
ส านักงบประมาณก าหนด 

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล 

15 มกราคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 3 เดือน                                
ไตรมาส 1 (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563) 

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล 

15 เมษายน 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน                                     
ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล 

15 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน                                  
ไตรมาส 3 (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) 

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล 

15 ตุลาคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน                               
ไตรมาส 4 (ตุลาคม  2563 – กันยายน 2564) 

กลุ่มงานติดตาม
และประเมินผล 

 ทั้งนี้  การบริหารงบประมาณได้ค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน ประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน
สูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชุรี เขต 1 โดยการ
ด าเนินงานต่าง ๆ  ต้องมีความตระหนัก และเป็นตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี              
มีธรรมาภิบาล และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ และระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ 
การเงิน การคลัง 

 

ปฏิทินการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ 
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ภาคผนวก 
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การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม 
    พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
    ด้วยวธิีการที่หลากหลาย 
2. จัดการศึกษาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3. สถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพ 
    ภายนอก (สมศ.) 
4. มีสื่อเทคโนโลยีส าหรับใช้ในการจัดการเรียน 
    การสอน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
    ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
5. ระบบข้อมูลและสารสนเทศในองค์กรเอ้ือต่อการ 
    บริหารจัดการ 
6. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรม 
    จริยธรรม ท าให้ส านักงานมีความโปร่งใสในการ 
    ปฏิบัติงาน 
7. หน่วยงาน และสถานศึกษามีการบริหารงานในรูป 
    องค์คณะบุคคล 
8. มีการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา 
    ไปยังสถานศึกษาและชุมชน 
9. หน่วยงานทางการศึกษาน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
10. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และภูมิปัญญา 
     ท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษาและ 
     การประกอบอาชีพ 
 
 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ในระดับชั้น ป.6 
    ม.3 ภาพรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ ากว่า 
    ร้อยละ 50 
2. โรงเรียนขนาดเล็กครูสอนไม่ครบชั้นท าให้ไม่สามารถ 
    จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
3. ครูขาดทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้เกิด 
    กระบวนการคิดวิเคราะห์    
4. ผู้เรียนบางส่วนขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม  
    ขาดคุณธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิต ส่งผล 
    ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เช่น 
    ความมีวินัย อดทน ความรับผิดชอบ 
5. นักเรียนมีปัญหาด้านครอบครัว และสมรสก่อนวัย 
    อันควร ท าให้ออกนอกระบบก่อนจบการศึกษา 
    ภาคบังคับ 
6. ผู้เรียนขาดความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน 
    โดยเฉพาะด้านภาษา 
7. มีนักเรียนต่างสัญชาติจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหา  
    ในการอ่านออก เขียนได้  
8. ครูผู้สอนปฏิบัติงานสอนได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากมี 
    ภาระงานอื่นท่ีได้รับมอบหมายมาก 
9. เด็กที่จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มาจากครอบครัว 
    รายได้น้อย ไม่สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
10. เด็กบางส่วนยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องท าให้มี 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
11. ขาดการจัดท าวิจัย ส่งเสริมการวิจัย และน าผล  
     การวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานวิชาการ 
12. การจัดระบบติดตามตรวจสอบและนิเทศการศึกษา 
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ปัจจัยภายนอก 

โอกาส อุปสรรค 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการ 
    จัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
2. มแีหล่งเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ 
    ด้วยตนเองที่หลากหลาย   
3. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมาก 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 
    ทุกพ้ืนที่การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
8. มีกฎหมายรองรับให้มีการประเมินคุณภาพ 
    มาตรฐานสถานศึกษา 
9. แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    เอ้ือต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และเป็น 
    แนวทางการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการ 
    ของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา 
10. ยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัดสนับสนุน 
     การพัฒนาก าลังคนในพ้ืนที่ 
 
 

1. นโยบายทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้ 
    นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 
    ไม่ต่อเนื่อง 
2. การสรรหาครูยังไม่สามารถเปิดโอกาสให้คนเก่ง 
    เข้ามาเป็นครูได้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่อง 
    ใบประกอบวิชาชีพ 
3. สภาพปัญหาครอบครัว การอพยพตามผู้ปกครอง 
    ปัญหาสังคม เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา 
    การออกกลางคัน 
4. ผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    และการสื่อสาร ที่เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว 
    ท าให้ประชาชนมีค่านิยมในเชิงวัตถุนิยม เข้มข้น 
    มากขึ้น ส่งผลต่อการจัดการศึกษายากข้ึน 
5. มีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมา 
    จ านวนมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร 
    จัดการและคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
6. หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปเก็บข้อมูล และน ากิจกรรม 
    ลงสู่สถานศึกษามากเกินไป ท าให้ครูจัดการเรียน 
    การสอนได้ไม่เต็มที่ 
7. ค่านิยมของผู้ปกครองส่วนใหญ่นิยมส่งบุตร หลาน  
    เข้าเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ท าให้เกิดปัญหา 
    โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก และผู้ปกครอง 
    ส่วนใหญ่ไม่นิยมส่งบุตร หลานเรียนสายอาชีพ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที่  459/ 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 

…………………….……….………… 

             ด้วยกลุ่มนโยบายและแผน มีภารกิจที่จะต้องด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564  เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางและเครื่องมือในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง
กับ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูประเทศด้านการศึกษา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการ
จ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

             ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะท างาน ประกอบด้วย 
             1. คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน้าที่เข้าร่วมประชุม       
เพ่ือพิจารณา วิเคราะห์  สังเคราะห์ โครงการ/ กิจกรรม รวมทั้งกรอบวงเงินงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงาน    ให้บรรลุเป้าหมาย สอดรับตามตัวชี้วัด เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจน      
ความต้องการจ าเป็นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย 

1.1 นายยรรยงค์   เจริญศรี    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                     ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    

ประธานคณะท างาน 

1.2 นางรังษิยา  อมาตยคง     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                                     การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
1.3 นายวุฒิพงษ์                 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
               ปฏิเวชวัฒนางกูร  การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
1.4 นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                                     การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

รองประธาน 
 
คณะท างาน 
 
คณะท างาน 
 

  1.5 ประธานเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 1 - 9 
  1.6 ผู้อ านวยการกลุ่ม/ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  
  1.7 ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     
  1.8 นางกัลยา  แตงข า          ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
  1.9 นางสาวพัชรี  ศุภษร        ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  1.10 นางอรวรรณ  แสงทอง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ         

  คณะท างาน 
  คณะท างาน 
  คณะท างาน 
  คณะท างาน 
  คณะท างาน 
  คณะท างาน   
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(นายยรรยงค์   เจริญศรี) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 1.11 นางสาวศุภากร  ทองย้อย        ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 1.12 นายค ารณ  สะอาด                ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 1.13 นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 1.14 นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 1.15 นางประกายมาศ  บุญสมปอง    ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 1.16 นางสาวจริยา  สุธาพจน์           ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 1.17 นางรุ่งอรุณ  สว่างดี         นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
 1.18 นางพิศมัย  พงษ์พา         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 1.19 นายถิระวัฒน์  บุญประสพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 1.20 นางดวงตา  เข็มทอง        นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 

     คณะท างาน  
     คณะท างาน 
     คณะท างาน 
     คณะท างาน 
     คณะท างาน 
     คณะท างาน 
     คณะท างาน 
     คณะท างาน 
     คณะท างาน 
     คณะท างาน 

      1.21 นางอาทิตา  คุ้มเสาร์        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                       คณะท างาน  
      1.22 นางก าเนิด  จันทราศรี      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ    คณะท างาน 

        และเลขานุการ 
      1.23 นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                        คณะท างาน 

            และผู้ชว่ยเลขานุการ                                                                                            
      1.24 นางสาวชยาภร  สารีรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ          คณะท างาน 

            และผู้ชว่ยเลขานุการ 

          2. คณะท างานจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีหน้าที่ด าเนินการ
ประสานงาน จัดเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจทานรายละเอียด จัดพิมพ์ และจัดท ารูปเล่มเป็นฉบับสมบูรณ์  
ประกอบด้วย  

 2.1 นางรังษิยา  อมาตยคง 
   
 2.2 นางสาวอารีย์  อินทรวงศ์ 
 
 
 2.3 นางสาวชยาภร  สารีรัตน์ 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ               

หัวหน้าคณะท างาน 
 
         คณะท างาน 
 
 
         คณะท างาน 

 2.4 นางอรสา  พ่ึงวัน                 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน          คณะท างาน 
 2.5 นางก าเนิด  จันทราศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         

ช านาญการพิเศษ 
         คณะท างาน 
      และเลขานุการ 

           ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                      สั่ง  ณ  วันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
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คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
1. นายยรรยงค์   เจริญศรี          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2. นางรังษิยา  อมาตยคง          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
3. นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
4. นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
 
คณะท างาน 
1. นางก าเนิด  จันทราศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวชยาภร  สารีรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 
ผู้ให้ข้อมูล 
บุลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ที่เก่ียวข้องทุกคน 
 
ออกแบบปก 
นางก าเนิด  จันทราศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 



 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต ๑ 

ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบรุี 

www.ratchaburi1.org 
โทรศัพท์ ๐-๓๒๓๒-๖๐๑๓ 

โทรสาร ๐-๓๒๓-๒๖๐๑๓ 


