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ก

คานา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี ร่วมกับทุกกลุ่มงานและบุคลากรจากเครือข่าย สถานศึกษา ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ความสอดคล้อง และบูรณาการโครงการและกิจกรรม ของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กับ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึก ษาธิก าร และนโยบายของส านัก งานคณะกรรมการ
การศึก ษา ขั้นพื้ นฐาน โดยก าหนดกลยุท ธ์และตัวชี้วัดที่มุ่ ง การพัฒ นางานคุณภาพผู้เรียนทุก ระดับ ทุ ก
ประเภทการขยาย โอกาส สิทธิความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ เร่งรัดพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบการบริห ารจัดการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รายละเอียดแผนปฏิบัติการ
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เปูาประสงค์ยุทธศาสตร์และโครงการกิจกรรม (เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา เท่านั้น)
ขอขอบคุณคณะทางาน บุคลากรในสังกัดทุก ท่านที่ ใ ห้ความร่วมมื อในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีง บประมาณ 2564 กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมิ นผลการจัดการศึก ษา สานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี และใคร่ขอขอบคุณกลุ่มนโยบายและแผนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและ
ไฟล์ข้อมูล ในส่วนสาคัญในครั้งนี้
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 1 บทนา
สภาพทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สภาพการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
โครงสร้างการบริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ทาเนียบกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
บทที่ 2 ขอบข่ายและภาระงาน
ขอบข่ายงานกลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สรุปผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ ความมั่นคงของมนุษย์และชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพือ่ คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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บทสรุปผู้บริหาร
บทสรุปผู้บริหาร
กลุ่มนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ได้กาหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ต้องการในอนาคต โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมกาหนด และร่ วมจัดทา
กิ จ กรรมให้ เ กิ ด ผลในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ที่ จ ะมุ่ ง สู่ เ ปู า หมายของ การพั ฒ นา
กระบวนการนิเทศการศึกษา ได้จัดทาแผนการใช้งบประมาณการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการ
ภายในโรงเรียนให้เกิดคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป
วิสัยทัศน์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ยกระดับคุณภาพการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ
พันธกิจ
1 นิเทศช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
2 พัฒนาส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้มีคุณภาพเหมาะกับบริบท
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3 ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
4 ส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
5 พัฒนาเทคโนโลยีการนิเทศการศึกษาให้ทันสมัยเอื้อก็ต่อการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหาร
ครู นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
6 ส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมีการสร้างและใช้
เครื่องมือวัดประเมินผลอย่างหลักหลายและจัดทาคลังข้อสอบ
เป้าประสงค์
1. ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความสามารถในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สามารถปฏิบัติงานนิเทศได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทกั ษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. นักเรียนมีคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสาคัญและทักษะในศตวรรษที่ 21
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ค้นคว้า วิจัย สารวจ นักค้นคว้า ศึกษาหาความรู้
ความคิดเห็น ทัศนคติ หรือกรอบแนวคิดที่เป็นตัวกาหนด ให้เกิดการปฏิบัติ
การทางานระบบทีมแบบร่วมแรงร่วมใจกันมุง่ เน้นให้ประสบความสาเร็จ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในกระบวนการทาให้องค์กรไปสู่เปูาหมายทีก่ าหนดไว้
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เป็นปัจจุบันอยูเ่ สมอ
การเป็นที่ยอมรับ เอาใจใส่ และการเห็นคุณค่า
นวัตกรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ๆ
ความเป็นเลิศ ความยอดเยี่ยม
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ง

บทที่ 1
บทนา
สภาพทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ทางภาคกลาง ด้านทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,030.03 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อาเภอด่านมะขามเตี้ย และ
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอเขาย้อย อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อาเภอบางคนที และอาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลบางคายู อาเภอเมตตา จังหวัดทะวาย ประเทศสหภาพเมียนมาร์ (พม่า)
สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่สูง ทางด้านตะวันตกบริเวณชายแดนของจังหวัด ประกอบด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่
ของเทือกเขาตะนาวศรีตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าแม่กลอง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทานา
การเพาะปลูกพืชสวน และพืชไร่ ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ราบลุ่มซึ่งเหมาะ แก่การเพาะปลูกพืชผัก และ
ผลไม้
ภูมิอากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20.0-29.9 องศาเซลเซียส มีฝนตก
หนักในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม
ประชากรในพื้นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ 8 ชาติพันธ์ ได้แก่ ไทยพื้นบ้าน ไทยยวน ไทยเขมร ไทยมอญ
ไทยทรงดา ไทยกะเหรี่ยง และไทยลาวเวียง ซึ่งแต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรม
ที่น่าสนใจ ทั้งด้านประเพณี พิธีกรรม
หัตถกรรม เพลงพื้นบ้าน ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่สาคัญของแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม
สาหรับอาคารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 7 อาคาร เฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนไกรเพชร ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานศึกษาธิการภาค 4 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี โดยสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้พื้นที่บริเวณชั้นที่ 4 ชั้นที่ 6 (บางส่วน) เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน มีพื้นที่
ในความรับผิดชอบ 6 อาเภอ รวม 175 โรงเรียน 2 สาขา ได้แก่ อาเภอเมืองราชบุรี จานวน 49 โรงเรียน อาเภอปากท่อ
จานวน 46 โรงเรียน 1 สาขา อาเภอจอมบึง จานวน 37 โรงเรียน อาเภอวัดเพลง จานวน 6 โรงเรียน อาเภอสวนผึ้ง
จานวน 20 โรงเรียน และอาเภอบ้านคา จานวน 17 โรงเรียน 1 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562)
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สภาพการจัดการศึกษา
 อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ให้สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึก ษาของเขตพื้นที่ก ารศึก ษาให้สอดคล้องกั บ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่ วไปของสถานศึก ษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึก ษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้ห น่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้ง กากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคานึงถึงระดับของการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา มี
อานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารและ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต โดยให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดทาเป็นประกาศกระทรวงและให้ระบุ
อานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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2. สถานศึกษาที่ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น (เฉพาะที่เป็นโรงเรียน
มีฐานะเป็นนิติบุคคล)
การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและอานาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษากาหนด ซึ่งในปัจจุบัน
ได้โอนให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาหนด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.
2560 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561) ให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอานวยการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดาเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ณ) ปฏิบัติหน้าที่อื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาที่มิ ใช่ของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหรื อสนั บสนุนการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องหรื อที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
แผน
(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. กลุ่ ม ส่ งเสริม การศึก ษาทางไกล เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร มี อ านาจหน้า ที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ
(ง) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติง านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร
ประจาตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเพื่อดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดาเนินการเกี่ ยวกั บ การลาศึก ษาต่อ ฝึก อบรม หรือปฏิบัติก ารวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติง านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้ อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไป
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
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(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของบุคลากร ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ
มาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พกิ าร ผู้ด้อยโอกาส และผูม้ ีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
(ฎ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มบี ทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รบั มอบหมาย
9. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเปูาหมายที่กาหนด
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รบั มอบหมาย
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10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.
(ช) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดาเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และ งานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 องค์คณะบุคคลที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
การบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 บริหารงาน โดยมีองค์
คณะบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ที่เป็นส่วนสาคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เปูาหมาย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ก.ต.ป.น.) ประจาปี 2563
1. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ
3.บาทหลวงจาเนียร จิตเสรีวงศ์
4. นางปราณี ทัยคุปต์
5. นางรัชนีวรรณ จงเจริญ
6. นายเกรียงวุธ นีละคุปต์
7. นายวิเชียร ทองน้อย
8. นางทิพยรัตน์ ไชยลังกา
9. ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา

ประธานกรรมการประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารการศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
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โครงสร้างการบริหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

นายยรรยงค์ เจริญศรี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

นางรังษิยา อมาตยคง

นายวุฒพิ งษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร

นางสาวจงรักษ์ ศรีทพิ ย์
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ทาเนียบกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางกัลยา แตงขา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ

นางสาวจริยา สุธา
พจน์ศึกษานิเทศก์

นางอรวรรณ แสงทอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

นางสาวพัชรี ศุภษร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

นางสาวสุพิชญ์นนั ท์ ทิมพิทักษ์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ

นายคารณ สะอาด
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ

นางประกายมาศ บุญสมปอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ

นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ

นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์ เกตุคา
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

นางสาวภัทราภรณ์ ชิตรัตถา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

กลุ่มกฎหมายและ
คดี

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

สถานศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทที่ 2
ขอบข่ายและภารกิจ
1. งานธุรการ
2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้
2.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ
2.2 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
3.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
3.2 งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดปละประเมินผลการศึกษา
3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
3.4 งานทดสอบทางการศึกษา
4. กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
5.2 งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
5.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา
5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.3 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
6.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
7.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
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ขอบข่ายความรับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
การจัดบุคลากรตามภารกิจทั้ง 6 กลุ่มงานของศึกษานิเทศก์ ดังนี้
1.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีขอบข่าย ดังนี้
1.1 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1.3 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
1.4 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร
1.5 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
1.6 งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือได้รบั
มอบหมาย
1.นางสาวจริยา สุธาพจน์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุม่ งาน
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในกลุม่ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งติดตาม กากับ ให้คาปรึกษา ให้ขอ้ เสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในกลุ่มงานให้ เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบ กลั่นกรองงาน
บันทึกความเห็นก่อนนาเสนอผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และการจัด
การศึกษาปฐมวัย
2.นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
3.นางสาวศุภากร ทองน้อย ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรูส้ ังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบกลุม่ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ และการจัดการศึกษาพิเศษ
5.นางกัลยา แตงขา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้การงาน
อาชีพ
6.นางสาวพัชรี ศุภษร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา มีขอบข่ายงานดังนี้
2.1. พัฒนางานวิจัย ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
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2.2 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 งานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชาติ
2.4 งานสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.5 งานปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
บุคลากรมีหน้าที่รบั ผิดชอบปฏิบัตงิ าน ประกอบด้วย
1. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางสาวพัชรี ศุภษร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
3. นางสาวอรวรรณ แสงทอง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
4. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึ ก ษา รวมทั้ ง
ติ ด ตาม กากับ ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มงานให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบ กลั่นกรองงาน บันทึกความเห็นก่อนนาเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3. กลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้
3.1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
3.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3.3งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
3.4งานวิจัย ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
3.5งานปฏิบัตงิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือได้รบั
มอบหมาย
บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. นางสาวศุภากร ทองน้อย ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
3. นางกัลยา แตงขา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ มี
4. นางสาวจริยา สุธาพจน์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
5. นางสาวอรวรรณ แสงทอง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในกลุม่ งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งติดตาม กากับ ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
ภายในกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบ กลั่ น กรองงาน บั น ทึ ก
ความเห็ น ก่ อ นนาเสนอผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้
4.1 งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
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4.2 งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
เกี่ยวข้องและชุมชน
4.3 งานนิเ ทศ ติด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการบริ ห ารจัด การศึก ษาขั้ นพื้ น ฐานของ
สถานศึกษา
4.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา
บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางสาวประกายมาศ บุญสมปอง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในกลุม่ งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมทัง้ ติดตาม กากับ ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากรภายในกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบ กลั่นกรองงาน
บันทึกความเห็นก่อนนาเสนอผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5. กลุม่ งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้
5.1 งานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
5.1.1 งานการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
5.1.2 งานการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และการนิเทศการศึกษา
5.1.3 งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผล
5.2 งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย
บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน
2. นางสาวบุณฑริกา นิเทศก์ศิลป์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
3. นางสาวพัชรี ศุภษร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
4. นางสาวศุภากร ทองน้อย ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
มีห น้าที่และความรับ ผิดชอบในกลุ่ม งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิ นและนิเทศการศึกษา รวมทั้ งติดตาม กากั บ ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบ
กลั่นกรองงาน บั นทึ ก ความเห็นก่ อ นนาเสนอผู้อานวยการกลุ่ม นิเ ทศ ติดตามและประเมิ นผลการจั ด
การศึกษา
6. กลุ่มงานสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้
6.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.3 งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
บุคคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. นางกัลยา แตงขา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน
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2. นางอรวรรณ แสงทอง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
3. นายคารณ สะอาด ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในกลุม่ งานสื่อวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึ ก ษา
รวมทั้ ง ติดตาม กากับ ให้คาปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุม่
งานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบ กลั่นกรองงาน บันทึกความเห็นก่อน
นาเสนอผู้อานวยการกลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. งานธุรการ ขอบข่ายงานธุรการมีดังนี้
7.1 งานออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้องรวดเร็ว
7.2 งานจัดหาและดูแลบารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์
7.3 งานประสานการดาเนินงานทั้งภายในและภายนอก
7.4 งานการจัดการประชุมและรายงานการประชุมกลุ่ม
7.5 งานจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศกลุม่ ฯ และงานที่เกีย่ วข้อง
7.6 งานรับ ส่งหนังสือ ระบบ E-Filing
7.7 งานรับส่งหนังสือ ระบบ E-Office
7.8 งานประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
7.9 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
7.10 งานตรวจสอบ วิเคราะห์ หนังสือราชการโดยระบบ ICT
7.11 งานวิเคราะห์ หนังสือเพื่อนาส่งให้ผู้รบั ผิดชอบ
7.12 งานตรวจสอบ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของหนังสือราชการเพื่อนาเสนอผูบ้ ังคับชาตามลาดับ
7.13 งานควบคุมภายในกลุ่ม
7.14 งานการจัดการองค์ความรู้
บุคคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
1. นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์ เกตุคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ กากับ ติดตามงานธุรการภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ
2. งานศึกษานิเทศก์ดูแลรับผิดชอบเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และภารกิจงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 ศึกษานิเทศก์รบั ผิดชอบเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 (อาเภอเมืองราชบุรี) นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 (อาเภอเมืองราชบุรี) นางกัลยา แตงขา
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 (อาเภอเมืองราชบุรี
นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
และ อาเภอวัดเพลง)
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 (อาเภอปากท่อ)
นางอรวรรณ แสงทอง
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (อาเภอปากท่อ)
นางประกายมาศ บุญสมปอง
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2.1 ศึกษานิเทศก์รบั ผิดชอบเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 (อาเภอจอมบึง)
นางสาวพัชรี ศุภษร
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 (อาเภอจอมบึง)
นางสาวจริยา สุธาพจน์
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 (อาเภอสวนผึ้ง)
นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 (อาเภอบ้านคา)
นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
2.2 ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. นางอรวรรณ แสงทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
2. นางกัลยา
แตงขา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
2. นางอรวรรณ แสงทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
2. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
1. นางสาวศุภากร ทองน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระ
และวัฒนธรรม
2. นางจันทร์ดา
สร้อยสังวาลย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1. นางจันทร์ดา
สร้อยสังวาลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
2. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1. นางประกายมาศ บุญสมปอง
หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
1. นางกัลยา
แตงขา
หัวหน้ากลุ่มสาระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1. นางสาวพัชรี
ศุภษร
หัวหน้ากลุ่มสาระ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. นายคารณ สะอาด
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
การจัดการศึกษาปฐมวัย
1. นางสาวจริยา สุธาพจน์ หัวหน้าการจัดการศึกษาปฐมวัย
2. นางสาวศุภากร ทองน้อย
การจัดการศึกษาพิเศษ
1. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ หัวหน้าการจัดการศึกษาพิเศษ
2.3 ภารกิจงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ภารกิจงาน
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
๑. การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและ
1. นางกัลยา
แดงขา
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA)
2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นางสาวพัชรี
ศุภษร
๒. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
1. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ
2. นางสาวจริยา
สุธาพจน์
ราชการ (KRS)
๓. มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
1. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
2. นางสาวจริยา
สุธาพจน์
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2.3 ภารกิจงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ภารกิจงาน
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ
๑. การสร้างองค์ความรู้ KM
1. นายบุญประคอง
โคตรพัฒน์
2. นางสาวศุภากร
ทองน้อย
3. นางจันทร์ดา
สร้อยสังวาลย์
๒. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
1. นายบุญประคอง
โคตรพัฒน์
กลุ่มนิเทศ ฯ
2. นางอรวรรณ
แสงทอง
3. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์

(หัวหน้า)
(หัวหน้า)

4.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การดาเนินงานของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 สรุปได้ดังนี้
4.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามสังกัด
เปรียบเทียบปีการศึกษา
ผลการ
เขตพื้นที่ จังหวัด
สพฐ. กระทรวงฯ ประเทศ
2563
2562
เปรียบเทียบ
ภาษาไทย
55.61
54.99
54.96
56.28
56.2
55.61
48.02
+ 7.59
คณิตศาสตร์ 29.82
28.46
28.59
30.16
29.99
29.82
31.25
- 1.43
วิทยาศาสตร์ 38.11
37.16
37.64
38.89
38.78
38.11
33.74
+ 4.37
ภาษาอังกฤษ 40.95
39.36
38.87
43.67
43.55
40.95
30.27
+ 10.68
เฉลี่ย
41.12
39.99
40.02
42.25
42.13
41.12
35.82
+ 5.30
ผลคะแนนเฉลี่ ยการทดสอบการศึก ษาระดั บ ชาติขั้ น พื้น ฐาน (O-NET) เปรีย บเที ย บ
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563 สูงขึ้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ + 10.68 ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ตามลาดับ และเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น +5.30
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา

ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามสังกัด
เปรียบเทียบปีการศึกษา ผลการ
เขตพื้นที่ จังหวัด
สพฐ. กระทรวงฯ ประเทศ 2563
2562 เปรียบเทียบ
ภาษาไทย
51.38
57.77
55.18
54.81
54.29
51.38
52.01
- 0.63
คณิตศาสตร์
29.13
35.24
34.14
34.85
34.38
29.13
28.09
+ 1.04
วิทยาศาสตร์
21.17
27.66
25.82
25.9
25.46
21.17
22.33
- 1.16
ภาษาอังกฤษ 28.12
31.03
30.17
30.14
29.89
28.12
28.46
- 0.34
เฉลี่ย
32.45
37.93
36.33
36.43
36.01
32.45
32.72
-0.27
ผลคะแนนเฉลี่ย การทดสอบการศึก ษาระดั บ ชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET) เปรี ยบเที ย บ
ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 สูงขึ้น คือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระลดลง
- 0.27
วิชา
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4.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 ของ
ความสามารถด้าน เขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค
คณิตศาสตร์
40.11 40.48
43.14
ภาษาไทย
46.29 48.56
50.96
รวม ๒ ด้าน
43.20 44.52
47.05
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

สังกัด

ประเทศ

เปรียบเทียบ
ผลต่าง
๒๕๖๒ ๒๕๖๓
41.30 40.47 ๔4.16 40.11 -4.05
47.76 47.46 ๔5.59 46.29 +0.70
44.53 43.97 ๔๔.๘๘ 43.20 -1.68

4.3 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (RT) ปีการศึกษา 2562 ของสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
คะแนนผลการประเมินการอ่าน
คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามสังกัด
ศึกษาธิ
ด้าน
ประเท
เขตพื้นที่ จังหวัด - การ สังกัด
ศ
ภาค
การอ่านออกเสียง 72.39 76.54 79.36 74.13 74.14
การอ่านรูเ้ รือ่ ง
68.20 71.89 75.84 72.23 71.86
รวม 2 ด้าน
70.32 74.23 77.61 73.20 73.02

เปรียบเทียบ
2563

2562

72.39
68.20
70.32

70.12
73.24
71.68
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+2.27
-5.04
-1.36
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บทที่ 3
แผนปฏิบัติการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ที่
ชื่อโครงการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน
252,750 นางกัลยา แตงขา
2 โครงการพัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพ
291,740 นางกัลยา แตงขา
การดาเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8,500
นางสาวสุพิชญ์นันท์
และการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น
ทิมพิทักษ์
4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
300,655 นางอรวรรณ แสงทอง
การเรียนรู้ภาษาไทย
5 โครงการการทดสอบและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
78,950 นางสาวพัชรี ศุภษร
ที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผลระดับชาติ (O-NET)
6 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
175,960 นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
39,450 นางสาวพัชรี ศุภษร
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8 โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
34,750 นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
9 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
10 โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
11 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กลุม่ สาระการเรียนรู้
94,850 นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
ศิลปะ
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
108,300 นางประกายมาศ บุญสมปอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
13 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
554
นางสาวจริยา สุธาพจน์
การเรียนรูส้ ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
14 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
112,995 นางสาวจริยา สุธาพจน์
15 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของ
57,355 นายคารณ สะอาด
นักเรียน (School MIS)
1๖ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
114,200 นางสาวจริยา สุธาพจน์
1๗ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
229,255 นางอรวรรณ แสงทอง
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ที่
ชื่อโครงการ
1๘ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
๑๙ โครงการส่งเสริมการคัดลายมือผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2๐ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
2๑ โครงการพัฒนาการสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
2๒ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล และ
โรงเรียน CONNEXT- ED
2๓ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2๔ โครงการสร้างจิตสานึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
2๕ โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" เฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
2๖ โครงการพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
2๗ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
๒๘ โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
11,000 นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
29,580

นางอรวรรณ แสงทอง

303,725
21,000
45,385

นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
นางประกายมาศ บุญสมปอง
นางประกายมาศ บุญสมปอง

63,770

นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์

54,220

นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์

275,000

นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

76,200

นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์

606,000

นายคารณ สะอาด

70,000

นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

สร้างจิตสานึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 2. นางวัลนิภา สุวรรณสะอาด
3. นางดวงตา เข็มทอง
4. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. เปูาหมาย อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล
2. ประเด็น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน
1. เปูาหมายระดับประเด็น สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน
2. แผนย่อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การจัด การมลพิ ษ ที่ มี ผ ลกระทบต่อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสารเคมี
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้ องกับ นโยบาย/ จุด เน้น กระทรวงศึก ษาธิ การ ข้อ ที่ 5 การจั ดการศึ ก ษาเพื่ อสร้ างเสริ ม
คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้า
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแ ล
ความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึก ษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุ ก รูป แบบ รวมถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่ เ อื้อต่อ การมี สุขภาวะที่ ดี สามารถปรับ ตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้า
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติง าน
ในสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นวาระแห่งชาติ ให้ทุกส่วนราชการ
ดาเนินงานรณรงค์และสร้างวินัย จิตสานึกในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจร ตามแผนพัฒนา
ปี พ.ศ. 2559 - 2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่จะเติบโตเป็นพลเมืองของชาติในอนาคต
เป็นพลเมื อ งดี มี วินั ย ใส่ ใจสิ่ง แวดล้อ มโดยเฉพาะที่ เ น้น การสร้ างวินั ยเรื่องการจั ดการขยะ แยกขยะ
ธนาคารขยะ และการมีจิตสานึกด้านการดูแลรักษาสิ่ง แวดล้อมในสังคมและประเทศชาติโ ดยส่วนรวม
เพื่อคุณภาพชีวิตและความเจริญก้าวหน้ามั่นคงของชาติในอนาคตต่อไป
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึง ได้ดาเนินการปฏิบัติการภาคสนาม
ร่วมกั บ บุคลากรในเขตพื้ นที่ ฯ ครู ผู้รับ ผิดชอบโครงการ และผู้นานัก เรียนร่วมกั นจัดการคัดแยกขยะ
แบบครบวงจร และในปีงบประมาณ 2564 นี้ได้ร่วมทางานเป็นเครือข่ายทางานจัดการขยะแบบครบวงจร
ร่วมกับจังหวัดราชบุรี และส านักงานส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ
ในการจัดการขยะต้นทาง ขยะกลางทาง และขยะปลายทาง ในที่สุดคือการนาไปเผาเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟูา
พลังความร้อนจากขยะชุมชน
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อให้สถานศึกษาได้เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
2.2.2 เพื่ อ ให้ นัก เรี ยนได้รั บ การส่ง เสริม การพัฒ นาสิ่ง ประดิ ษฐ์ และนวั ตกรรมที่ เ ป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อมให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้
2.2.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษาเห็นความสาคัญของการลดปริมาณขยะทุกชนิดและมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเหมาะสม
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึก ษาในสังกัด จานวน 175 โรงเรียน มี การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนาไปจัดการ
อย่างเหมาะสม
2) ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาราชบุรี เขต 1 จั ดท าแผนปฏิบัติก ารลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ลดลงร้อยละ 5 ต่อเดือน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริม
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
2) ผู้บ ริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 สามารถลดปริมาณขยะ และมีพฤติกรรมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 3
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
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2.5 กลุ่ม เป้า หมาย/ ผู้ไ ด้รับผลประโยชน์ นัก เรียน ครู ผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ผู้ บ ริห ารส านัก งาน
เขตพื้นที่ฯ ข้าราชการและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 18,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15,000 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 : คัดเลือกโรงเรียนที่มี
“การสร้างจิตสานึกความรู้ในการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม”
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรม สพป.ราชบุรี เขต 1
ช่วยกันลด ช่วยกันแยก
กิจกรรมที่ 3 : สรุปประเมินผล/รายงานผล
โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2
3

สพท.
18,000

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

-

15,000

-

-

-

-

18,000

15,000

-

ระยะเวลา
รวม
18,000 มกราคม กันยายน 2564
15,000 ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
- ตุลาคม 2563 กันยายน 2564
33,000 -

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 : คัดเลือกโรงเรียนที่มี “การสร้างจิตสานึก
ความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางาน
1.2 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครสถานศึกษาทีส่ นใจ
เข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งเล่มเอกสารรายงานโครงการ
และคลิปวีดีโอ (เครือข่ายละ 1 โรงเรียน)
1.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนาเสนอกิจกรรม
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 9 โรงเรียน ๆ ละ 2,000 บาท
1.4 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
18,000

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

18,000

22

ที่

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
15,000

2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรม สพป.ราชบุรี เขต 1
ช่วยกันลด ช่วยกันแยก
- ค่าวัสดุโครงการ
- 15,000
3 กิจกรรมที่ 3 : สรุปประเมินผล/ รายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
33,000
- 33,000
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจ จัยความเสี่ยง งบประมาณ (ค่าชดเชยน้ามั น ) มี ความจ าเป็น ในด้านการนิเ ทศติดตาม
การจัดกิจกรรม
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้สถานศึกษาสรุปกิจกรรมโดยการส่งสื่อการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนเป็น VDO และการรายงานโครงการ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถานศึก ษาในสัง กั ดดาเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึก ษาธิก าร ในการ
เสริม สร้างการรับ รู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่ง เสริม คุณลัก ษณะและพฤติก รรมที่ พึง ประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัว
2) นัก เรียนได้รับ การส่ง เสริม การพัฒ นาสิ่ง ประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ เ ป็นมิ ตรกั บ สิ่ง แวดล้อ ม
ให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้
3) ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถ
ลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

“ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 6 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและและเทศชาติ
1. เปูาหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาการเรียนรู้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
1. เปูาหมายระดับประเด็นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2. แผนย่อยของแผนแม่บทพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อยพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย สพฐ. ด้ า นความปลอดภั ย ข้ อ ที่ 1พั ฒ นาระบบและกลไกในการดู แ ล
ความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึก ษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคาม
ทุ ก รูป แบบ รวมถึง การจัดสภาพแวดล้อมที่ เ อื้อต่อ การมี สุขภาวะที่ ดี สามารถปรับ ตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้า
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย สพป.ราชบุ รี เขต 1 ด้ า นความปลอดภั ย ข้ อ ที่ 1 พั ฒ นาระบบและกลไก
ในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่
และโรคอุบัติซ้า
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ 11 หน่วยงาน คือ มูลนิธิสวนสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช กรมปุาไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒน า
ที่ดิน กรมส่งเสริม การเกษตร ส านัก การศึกษากรุงเทพมหานคร กรมหม่ อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์
องค์การสวนสัตว์ และกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอร์เรชั่น จากัด จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการส่ง เสริม ให้ส ถานศึก ษาได้ใช้แหล่ง เรียนรู้ ท างทรัพยากรและ
ธรรมชาติที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จานวน 29 แห่ง มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรค่ายครอบคลุมทุกด้านของ
การดารงชีวิต ให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่จ ะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อันเป็นแนวทางสู่ความมั่ นคงและความยั่ง ยืนของชาติ ตาม
“ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ“แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ควบคู่กับการ
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน รวมถึงนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของรัฐบาล และเป็นการจัดการเรียนที่เสริม
ให้เยาวชนรู้จักแหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ อันนาไปสู่
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การปลูกจิตสานึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงห่วงใยในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ และสัตว์ปุา ให้นักเรียนเกิ ดความตระหนัก รัก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมถึง ร่วมกันปูองกันไฟปุา รวมถึงเน้นด้านการจัดการขยะในโรงเรียน
และท้องถิ่น จัดนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จานวน 240 คน แบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ 60 คน
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และศูนย์ศึ กษาธรรมชาติและสัตว์ปุา
ราชบุรี เป็น 1 ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาทั่วประเทศ ที่รับมอบภารกิจการจัด “ค่ายเยาวชน รักษ์
พงไพร” ให้เป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติในการฝึกการดารงชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนเปูาหมายได้มี
ทักษะชีวิตจากการปฏิบัติจริง ในที่และได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะช่วยในการพัฒนาแนวความคิด การอยู่
อย่างพอเพียงและเสริมสร้างจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
2.2 เพื่ อ เสริม สร้างความรู้ สร้า งจิตส านึ ก การบริ ห ารจัดการขยะ น้าเสีย พลัง งานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ
2.3 เพื่ อปลูกจิตสานึกให้เยาวชนเกิ ดความตระหนัก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา และร่วมกันปูองกันไฟปุา
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของสถานศึกษาที่เข้าโครงการ
ค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร” รู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา
2) ร้อยละ 95 ของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนของสถานศึกษาที่เข้าโครงการ
ค่ าย “เยาวชน รั กษ์ พงไพร” มี ค วามรู้ สร้ า งจิ ต ส านึ ก การบริ ห ารจั ด การขยะ น้ าเสี ย พลั ง งานและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
3) ร้ อ ยละ 80 ของนั ก เรี ย นที่ เ ข้ า โครงการ ค่ าย “เยาวชน รั กษ์ พงไพร” มี จิ ต ส านึ ก
เกิดความตระหนัก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
และสัตว์ปุา และร่วมกันปูองกันไฟปุา
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าโครงการ ค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร” จัดทาหลักสูตร
สถานศึ ก ษา จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ ส อดคล้ อ งและสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในพระราชกรณี ย กิ จ ฯ
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้และสัตว์ปุา และร่วมเป็น “เยาวชน รักษ์พงไพร” ที่มีจิตอาสาเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

2) ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่เข้าโครงการ ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร” มีความรู้
ความเข้าใจ ถึงความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากรปุาไม้ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช มีจิตสานึกการบริหาร
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จัด การขยะ น้าเสีย พลัง งานและความหลากหลายทางชีว ภาพ รั ก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิธีปูองกันไฟปุา
3) นักเรียนที่เข้าโครงการ ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร” เกิดความตระหนักรักและหวนแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ สัตว์ปุา และร่วมกันปูองกันไฟปุา
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรัก และมีทัศนคติที่ดี
100
ต่อสถาบันหลักของชาติและยึดมั่ นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
95
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3 ร้อยละของนักเรียนได้รับ การส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
80
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อ ยละของสถานศึก ษาได้ รับ การเผยแพร่ พระราชกรณียกิ จ ของพระบาทสมเด็ จ
100
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรัก ษ์ ทรัพยากร
ปุาไม้และสัตว์ปุา
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 275,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน - บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 275,000 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ..............
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เข้าอบรมกับคณะวิทยากร สพฐ.
กรมปุาไม้ กรมอุทยานฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรม
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา

สพท.
-

งบประมาณ
สพฐ.
อื่นๆ
-

รวม

ระยะเวลา
- ก.พ. 2564
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2

3
4

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าค่าย
นักเรียน “เยาวชน..รักษ์พงไพร” ณ ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติและสัตว์ปุาราชบุรี (อ่างเก็บน้าห้วย
อะนะ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี (พักค้างคืน)
จานวน 4 รุ่น
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามและประเมินผล

-

275,000

-

- เม.ย.2564
พ.ค. 2564

-

-

-

กิจกรรมที่ 4 นาเสนอนิทรรศการและร่วมงาน
"สีสันพรรณไม้ เทิดไท้ บรมราชินีนาถ" ณ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพ
รวม

-

-

-

- พ.ค.2564ก.ย.2564
- ก.ค.2564ส.ค.2564

-

275,000

-

275,000

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1
2

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ที่ใช้
กิจกรรมที่ 1 เข้าอบรมกั บคณะวิทยากร สพฐ. กรมปุาไม้
กรมอุ ทยานฯ ณ ศู นย์ ฝึ กอบรมโครงการอั นเนื่ องมาจาก
พระราชดาริเขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าค่ายนักเรียน
275,000
“เยาวชน..รักษ์พงไพร” ณ ศูนย์ศึกษา ธรรมชาติและสัตว์
ปุาราชบุรี (อ่างเก็บน้าห้วยอะนะ) อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
(พักค้างคืน) จานวน 4 รุ่น
192,000
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 5 มื้อ ๆ ละ 120 บาท x 80 คน x 4 รุ่น
67,200
2. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง จานวน 6 มื้อ ๆ ละ 35 บาท x
80 คน x 4 รุ่น
12,720
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร”
3,080
4. ค่าพาหนะรถรับ - ส่งนักเรียน
กิจกรรมหลัก

ที่

กิจกรรมหลัก

3
4

กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 นาเสนอนิทรรศการในงาน
"สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิติ์ฯ กรุงเทพฯ (ถ้ามี สพฐ. จะจัดสรร
ให้เพิ่มเติม)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ที่ใช้
-

275,000

-

271,920

3,080

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
1. กาหนดโครงการต้องดาเนินการเวลาภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ซึ่งเป็นในช่วงเวลา
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียนและอากาศค่อนข้างร้อน
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการเข้าค่ายอบรมในส่วนของของนักเรียนอย่างเดียว ซึ่งในการ
อบรมจ าเป็นต้อ งมีครูของโรงเรียนที่ควบคุ ม นัก เรียนมา วิท ยากรหรือครูพี่เ ลี้ยงที่ ได้รับ การอบรมจาก
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะศึกษานิเทศก์
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ได้ประสานกับโรงเรียนไว้ก่อนปิดเทอมโดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ช่วง
- กาหนดช่วงที่ 1 ได้แก่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 อบรมช่วงเดือน พฤษภาคม 2564
- กาหนดช่วงที่ 2 ได้แก่ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 อบรมช่วงเดือน มิถุนายน 2564
2. ใช้งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรเป็นค่านิเทศติดตามมาเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมค่ายนักเรียน
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนมีความรู้ และซาบซึ้งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช
2) นักเรียนมีทักษะ ตระหนักในหน้าที่ เห็นคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีจิตสานึกการจัดการขยะ น้าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพและร่วมกันปูองกันไฟปุา
3) ครูผู้สอนมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสอนสร้างจิตสานึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รักและ
หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้ สัตว์ปุา พันธุ์พืช และร่วมกันปูองกันไฟปุา
เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างจิตสานึกการบริหารจัดการขยะ น้าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.นางสาวจริยา สุธาพจน์ 2.นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
3.นางสาวศุภากร ทองน้อย 4.นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญ ญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่ มี ความรู้และทั กษะในศตวรรษที่ 21 รัก การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย 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
ตามแผนแม่ บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ (2561-2580) และแผนปฏิรู ป ประเทศด้านการศึ ก ษา
ก าหนดให้ มี ก ารพั ฒ นาเด็ ก ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย ให้ มี ส มรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี สมวั ย ทุ ก ด้ า น
โดยการปฏิรูปกระบวรการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุ ษ ย์ ที่ ห ลากหลาย มี เ ปู า หมายที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นทุ ก กลุ่ ม วั ย ได้ รั บการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐาน
มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ของโลกอนาคต สามารถแก้ ปั ญ หา ปรั บ ตั ว สื่ อ สาร และท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้ สิทธิและหน้าที่
มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ได้ตระหนักและเล็ง เห็นความสาคัญ
ของนโยบายการจัดการศึก ษาดัง กล่าว ได้ดาเนิ นงานการจัดการศึก ษาปฐมวัยเพื่อ ให้เ กิ ดการพัฒ นา
การศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อยอดการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล โดยพัฒนาบุคลากร
ทางการศึก ษาปฐมวัย ได้แก่ ผู้บ ริห าร ครู พ่อแม่ ผู้ป กครองและชุม ชนให้เ ข้ม แข็ง ตลอดจนพัฒ นาสื่อ
อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย
ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข้งให้กับโรงเรียนทางด้านวิชาการทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อให้การดาเนินงานการศึกษาปฐมวัยมีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
และมีคุณภาพนาไปสู่การวางรากฐานการศึกษาปฐมวัยที่เข้มแข็งต่อไป
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อให้สถานศึกษา 175 โรงเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
2.2.2 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความเข้ม แข็ง ทางวิ ชาการให้กั บ โรงเรีย นศู นย์ เ ด็ก ปฐมวั ยต้ นแบบ/
เครือข่าย
2.2.3 เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย และมีรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2.2.5 เพื่ อ ให้ ค รู ป ฐมวั ย สามารถน านวั ต กรรมที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษามาใช้
จัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ตามมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560
2.2.6 นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาจานวน 175 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรและมีแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
2) สถานศึ ก ษาศู น ย์ เ ด็ ก ปฐมวั ย ต้ น แบบ/ เครื อ ข่ า ย จ านวน 7 โรงเรี ย น ร้ อ ยละ 100
สามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) นัก เรียนปฐมวัยได้รับ การประเมิ นพัฒนาการผ่านเกณฑ์ การประเมินโดยอยู่ในระดับ 3
ร้อยละ 85
4) สถานศึ ก ษาจ านวน 175 โรงเรี ย น ร้ อ ยละ 100 จั ด ประสบการณ์ ร ะดั บ ปฐมวั 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) ครู ป ฐมวั ย สามารถน านวั ต กรรมที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทของสถานศึ ก ษามาใช้ จั ด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
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2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1.ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขันพื้นฐาน
1.1ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ ีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
1.2 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา
1.3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาจัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

2.5 กลุ่ม เป้ า หมาย/ ผู้ไ ด้รับผลประโยชน์ ครูวิชาการ/ครูผู้ส อนระดั บ ชั้นปฐมวัย และนั ก เรีย น
ระดับปฐมวัยในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
สถานที่ดาเนินการ
1. โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อาเภอเมือง
อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอวัดเพลง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา)
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 112,995 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 50,110 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 62,885 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ........-........... บาท
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
1.1การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย
1.2 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม และการวัดผล
ประเมินผลระดับปฐมวัย
1.3 สรุป/ รายงานผลโครงการ

สพท.
50,110

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

รวม
50,110

ระยะเวลา
ตุลาคม
2563กันยายน
2564
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ที่

กิจกรรม

2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร/
สัมมนาเชิงวิชาการ การจัดประสบการณ์รูปแบบ
ต่างๆ เช่น ตามแนวมอนเทสซอรี่ ,ไฮสโคป,
วอลดอร์ฟ และการสอนแบบโครงการ
ระดับปฐมวัย พร้อมจัดทาสื่อสาหรับเด็กปฐมวัย
2.1 แต่งตั้งคณะทางาน
2.2 ประชุมคณะกรรมการ
2.3 ร่างแนวทาง
2.4 จัดทาแนวทาง
2.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมประเมินพัฒนาการตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
3.1 ประชุมคณะกรรมการ
3.2 แต่งตั้งคณะทางาน
3.3 ร่างแนวทาง
3.4 จัดทาแนวทางการใช้เครื่องมือ
3.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4 กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
และการวัดผลประเมินผล
4.1 กาหนดประเด็นการนิเทศ
4.2 จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
4.3 กาหนดปฏิทินการนิเทศ
4.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.5 สรุปรายงานการนิเทศ
5 สรุป/ รายงานผลโครงการ
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานโครงการ
5.2 สรุปโครงการ
5.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ
เสนอต่อผูบ้ ริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
รวม

-

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
49,310
-

-

13,575

-

13,575 ตุลาคม
2563กันยายน
2564

-

-

-

- ตุลาคม
2563กันยายน
2564

-

-

-

- ตุลาคม
2563กันยายน
2564

50,110

62,885

สพท.

ระยะเวลา
รวม
49,310 ตุลาคม
2563กันยายน
2564

- 112,995
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3.3รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
1.1การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย
1.1.1ค่าอาหารกลางวันจานวน 191 คน
มื้อละ 140 บาท จานวน 1 มื้อ
1.1.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน
191 คน 35 บาท/ มื้อ จานวน 2 มื้อ
1.1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน 1 คน
ชั่วโมงละ 1,200 บาท จานวน 6 ชั่วโมง
1.1.4 ค่าที่พักวิทยากร 1 คืนๆละ 800 บาท
1.1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร/
สัมมนาเชิงวิชาการ การจัดประสบการณ์
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ตามแนวมอนเทสซอรี,่ ไฮสโคป,
วอลดอร์ฟ และการสอนแบบโครงการ
ระดับปฐมวัยพร้อมจัดทาสือ่ สาหรับเด็กปฐมวัย
1.1ค่าอาหารกลางวันจานวน 191 คน
มื้อละ 140 บาท จานวน 1 มื้อ
1.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 191 คน
35 บาท/ มื้อ จานวน 2 มื้อ
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน 1 คน
ชั่วโมง ละ 1,200 บาท จานวน 6 ชั่วโมง
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์

2

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
50,110
-

49,310

-

26,740

-

-

13,370

-

7,200

-

-

-

800
-

2,000
-

-

26,740

-

-

13,370

-

7,200

-

-

-

-

2,000
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ที่
3

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
13,575
-

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
3.1 ประชุมคณะกรรมการจากเขตพื้นที่ร่วมกับครู
ปฐมวัยผูท้ รงคุณวุฒิ เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนทีจ่ บหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
3.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับ
1,575
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม เจ้าหน้าที่ จานวน
45 คน มื้อละ 35 บาท จานวน 1 มื้อ
3.1.2 ค่าพาหนะสาหรับคณะกรรมการในการ
- 10,000
ออกประเมินพัฒนาการ
3.1.3 ค่าวัสดุ
- 2,000
4 กิจกรรมที่ 4 : นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม และ
การวัดผลประเมินผล
5 สรุป/ รายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
112,995 14,400 92,595 6,000
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง 1.1 ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจานวน
1.2 ผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความสาคัญกับการศึกษาปฐมวัย
1.3 ครูผู้ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยไม่สอดคล้องกับการประเมินตามสภาพจริง
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
2.1 โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม
2.2 ชี้แจงให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์และความสาคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย
2.3 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานก่อนการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย และนิเทศ
ติดตามการประเมิน
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) โรงเรี ย นศู น ย์ เ ด็ ก ปฐมวั ย ต้ น แบบ/ เครื อ ข่ า ย เป็ น แหล่ ง วิ ช าการด้ า นปฐมวั ย
และมีความเข้มแข็งในการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
2) นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
3) มี รายงานผลการประเมินพัฒ นาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คม และสติปัญ ญา
ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4) ครูปฐมวัยจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5) โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยและประเมินผล
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวจริยา สุธาพจน์ 2. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
3. นางสาวศุภากร ทองน้อย 4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย สติปญ
ั ญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มคี วามรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น
3. เปูา หมายของแผนแม่ บ ทย่อ ย วั ยเรีย น วั ยรุ่ น มี ค วามรู้ ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้ ว น
รู้จัก คิดวิเคราะห์ รัก การเรียนรู้ มีส านึก พลเมือง มี ความกล้าหาญทางจริยธรรม มี ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้ องกับ นโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึก ษาธิ การ ข้อ ที่ 1 การพั ฒ นาและเสริ ม สร้า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส ข้อที่ 2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนมีพัฒนาการ
ที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้สมกับวัย
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านโอกาส ข้อที่ 2.1 สนับ สนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียน
ทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้สมกับวัย
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
โครงการ “บ้านนัก วิท ยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่ สมเด็จ พระกนิษฐาธิร าชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการริเริ่มดาเนินการ
เพื่ อ สร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี ด้ า นการเรี ย นรู้ ทั ก ษะและกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ กั บ เด็ ก ตั้ ง แต่
ระดับปฐมวัย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการบ้ านนักวิทยาศาสตร์น้อย คราวเสด็จพระราชดาเนิน
เยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2552
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ด าเนิ น งานตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
ตั้ง แต่ปีก ารศึก ษา 2554 และพบว่าครู มี ปัญ หาด้านองค์ความรู้ ทั ก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์
และการเขี ย นรายงานโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมส าคั ญ ในการด าเนิ น งานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงพัฒนาครูเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
พร้อมทั้งส่งเสริมจินตนาการของเด็กให้รักการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ตามธรรมชาติวิทยาศาสตร์ นาผล
กา ร ป ระ เ มิ นม า พั ฒน า แล ะ มี ควา ม ตั้ งใ จ ใ นก า ร จั ด กิ จ กร ร ม วิ ทย า ศาส ต ร์ ตา ม โ คร ง ก า ร
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ด้วยใจนักวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและมีความสุข
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 พั ฒ นาครู ป ฐมวัย ให้ ส ามารถถ่ ายทอดความรู้ และทั ก ษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2.2.2 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรูแ้ ละมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2.2.3 โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานฯ
2.2.4 โรงเรียนที่ เ ข้าร่วมโครงการบ้านนักวิท ยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ดาเนินงานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูปฐมวัยจานวน 175 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา สามารถจัดถ่ายทอดความรู้และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2) เด็กปฐมวัยจานวน 175 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
3) ร้ อ ยละ 100 ของโรงเรี ย นที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ผ่ า นการประเมิ น ผลงานและ
ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4) สถานศึกษา 175 โรงเรียนระดับปฐมวัย ได้รับการนิเทศติดตามการดาเนินงานโครงการ
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2) เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เ ข้าร่วมโครงการได้เ รียนรู้และมี ประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
3) ทุกโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผ่านการ
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4) สถานศึกษาปฐมวัยทุก แห่ง ได้รับการนิเทศติดตามการดาเนินงาน และนาผลไปพัฒนา
ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู ร้อยละ 90
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ร้อยละ 100
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ร้อยละ 100
ผ่านการประเมินและได้รบั ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
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2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูวิชาการ/ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย และนักเรียนระดับ
ปฐมวัย ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
สถานที่ดาเนินการ
1. โรงเรียนสัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 (อาเภอเมือง อาเภอ
ปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอวัดเพลง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา)
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 114,200 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 109,200 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 5,000 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ........-........... บาท
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการทดแทน
ครูบรรจุใหม่ ครูเกษียณ ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
(อบรมออนไลน์)
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง
นโยบาย
1.2 จัดทาแผน/ โครงการตามนโยบาย
1.3 สร้างเครื่องมือประเมินตามตัวชี้วัด
1.4 สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล
กิจกรรมที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง
รุ่นที่ 1-9 ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
2.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผูเ้ กี่ยวข้องชี้แจง
นโยบาย
2.2 จัดทาแผน/ โครงการตามนโยบาย
2.3 สร้างเครื่องมือประเมินตามตัวชี้วัด
2.4 สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล

2

สพท.
-

99,200

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

-

-

ระยะเวลา

รวม

- ตุลาคม
2563 ธันวาคม
2563

99,200 มีนาคม
2564
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ที่
3

4

5

6

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 3 : ตรวจผลงาน และการวัดผล
ประเมินผล โครงการบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
3.1 ประชุมคณะกรรมการตรวจโครงงาน
3.2 ดาเนินการตรวจโครงงาน
3.3 สรุป และรายงานผลโครงงาน
กิจกรรมที่ 4 : นิเทศติดตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
4.1 กาหนดประเด็นการนิเทศ
4.2 จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
4.3 กาหนดปฏิทินการนิเทศ
4.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.5 สรุปรายงานการนิเทศ
กิจกรรมที่ 5 : นาคณะครูเข้าร่วมพิธีรบั ตรา
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
5.1 ค่าจ้างเหมารถรับส่งคุณครู
กิจกรรมที่ 6 : สรุป/ รายงานผลโครงการ
รวม

-

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
5,000
-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

-

109,200

5,000

สพท.

ระยะเวลา
รวม
5,000 เมษายน
2564

- ตุลาคม
2563กันยายน
2564

10,000 พฤษภาคม
2564

- กันยายน
2564
- 114,200
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

3

4
5

6

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการทดแทนครู
บรรจุใหม่ ครูเกษียณ ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
(อบรมรมออนไลน์โดยสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน)
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง
99,200
รุ่นที่ 1-9 ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
2.1 ค่าอาหารกลางวันจานวน 190 คน
มื้อละ 140 บาท จานวน 2 มื้อ
2.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 190
คน 35 บาท/ มื้อ จานวน 4 มื้อ
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 2 คน
ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 12 ชั่วโมง
2.5 ค่าวัสดุ/ อุปกรณ์
กิจกรรมที่ 3 ตรวจผลงาน และการวัดผล
5,000
ประเมินผลโครงการบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
3.1 ค่าอาหารกลางวัน จานวน 25 คน
มื้อละ 120 บาท จานวน 1 มื้อ
3.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 25 คน
มื้อละ 35 บาท/ มื้อ จานวน 2 มื้อ
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
กิจกรรมที่ 5 นาคณะครูเข้าร่วมพิธีรับตรา
10,000
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
5.1 ค่าจ้างเหมารถรับส่งคุณครู
กิจกรรมที่ 6 สรุป/ รายงานผลกิจกรรม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
114,200
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

-

-

-

-

53,200

-

-

26,600

-

14,400

-

-

-

-

5,000
-

-

3,000

-

-

1,750

-

-

-

250
-

-

-

-

14,400

10,000
94,550

5,250
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
1.1. ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจานวน
1.2. สื่อวัสดุ อุปกรณ์ อาจจะไม่เพียงพอในการปฏิบัตกิ ารได้ครบทุกคน
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
2.1. โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม
2.2 แบ่งกลุ่มในการหมุนเวียนการใช้วัสดุ อุปกรณ์
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูปฐมวัย ที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2) เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
3) โรงเรี ย นที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ฯ ผ่ า นการประเมิ น และได้ รั บ ตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง
และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5) โรงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ รั บ การนิ เ ทศติ ด ตามการด าเนิ น งานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 2. นางสาวจริยา สุธาพจน์
3. นางอรวรรณ แสงทอง
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เปูาหมายระดับ ประเด็น คนไทยทุก ช่วงวัยมี คุณภาพเพิ่ม ขึ้น ได้รับ การพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย สติ ปั ญ ญาและคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อ ย คนไทยได้รับ การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย/จุด เน้น กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ข้ อ ที่ 1 การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส ข้อ 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านโอกาส ข้อ 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส
ให้ไ ด้รับ โอกาสทางการศึก ษาที่ มี คุ ณภาพมี ทั ก ษะในการด าเนิ นชี วิต มี พื้ นฐานในการประกอบอาชี พ
พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 10 หมวด 2 กาหนดให้โรงเรียน
จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เพื่อให้
เด็กได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติ ตามความสามารถที่จะพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพและดารงชีวติ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศัก ยภาพของแต่ละบุคคล การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรวม ซึ่งมีความสาคัญทั้งการพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมและสนับสนุน
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ประสบความสาเร็จในการเรียน ครูจึงจาเป็นต้องพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนรวม เพื่อให้เด็ก และเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษา
อย่างแท้จริง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษา
เรียนรวม จานวน 117 โรงเรียน มีเ ด็กพิการเรียนรวม จานวน 1,915 คน จึงได้จัดทาโครงการการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อพัฒนาครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ให้สามารถจัดการศึกษา
พัฒนาเด็กพิการเรียนรวมได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับเด็กแต่ละบุคคล โดยใช้
รูปแบบ QCCD เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจาเป็น
2.2.2 เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมตามกรอบแนวทางการดาเนินงานของ
โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
2.2.3 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนต้นแบบจัดการ
เรียนรวม และโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูและพี่ เ ลี้ยงเด็กพิ ก ารเรียนรวมของโรงเรียนในสัง กั ดส านักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต1 จานวน 215 คน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้วยรูปแบบ
QCCD
2) โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม จานวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม
จานวน 18 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้วยรูปแบบ QCCD
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรายงานผลการใช้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
รวมด้วยรูปแบบ QCCD จานวน 1 เรื่อง
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต1 ผ่านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้วยรูปแบบ QCCD สามารถจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนที่เป็นผูพ้ ิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจาเป็น
พิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ร้อยละ 80 ของครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาเรียน
รวมเพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์การประเมินจากการพัฒนา
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ ป็นผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษา ที่เหมาะสมตามความจาเป็น
1.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
1.3 จานวนโรงเรียนจัดการเรียนรวมได้รบั การพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม
ตามกรอบแนวทางการดาเนินงานของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ได้รบั การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวมด้วยรูปแบบ QCCD

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 6
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
- ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
- นักเรียนพิการเรียนรวม ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 มีนาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
พื้นที่ดาเนินการ
1. โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม จานวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม
จานวน 18 โรงเรียน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 303,725 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน - บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 303,725 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 จัดทากรอบแนวทางการจัด
การศึกษาเรียนรวมโดยใช้รปู แบบ QCCD
และจัดทารวบรวมหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
- แต่งตั้งคณะทางาน/ วิเคราะห์ข้อมูล
- หลักสูตรการพัฒนาเด็กแต่ละประเภท
- ร่างแนวทางการดาเนินโครงการ
- จัดทากรอบแนวทาง/ ประชุม
- จัดพิมพ์กรอบแนวทาง/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
2.1 จัดสรรตามงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบ
การเรียนรวมเพื่อจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ
แบบเรียนในการเรียนสาหรับนักเรียนพิการเรียน
รวม จานวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท
2.2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนรวมเพื่อจัดหาซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ
แบบเรียนในการเรียนสาหรับนักเรียนพิการเรียน
รวม จานวน 117 โรงเรียน ๆ ละ 1,800 บาท

2

สพท.

-

งบประมาณ
สพฐ.
อื่นๆ
3,800
-

30,000

210,600

รวม
3,800

ระยะเวลา

มีนาคม
2564

มีนาคม

30,000 2564

210,600
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ที่

กิจกรรม

3

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้ การคัดกรองเด็ก และการจัดทาแผน IEP
จานวน 235 คน
- ประชุมคณะทางานวิทยากรพี่เลี้ยง/ จัดทา
เอกสารหลักสูตร การอบรม จานวน 20 คน
- อบรมเชิงปฏิบัติการครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เรียนรวม จานวน 215 คน
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้
และการวัดผล ประเมินผล
กิจกรรมที่ 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ
- วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานโครงการ
- สรุปโครงการ
- จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
เสนอต่อผูบ้ ริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

4
5

สพท.

งบประมาณ
สพฐ.
อื่นๆ

58,325

-

ระยะเวลา

รวม

58325 เมษายนพฤษภาคม
2564

-

-

-

-

1,000

-

303,725

-

1,000 กันยายน
2564

303,725

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช้

ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 จัดทากรอบแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวม
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเรียนรวม
1.2 ประชุมจัดทาแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวม
- ค่าอาหารกลางวันจานวน 20 คน มื้อละ 120 บาท
จานวน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,400 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 20 คน
มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,400 บาท

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแ
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ทน

3,800

2,400
1,400
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ที่

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย

ค่าตอบแ
ค่าใช้สอย
ทน

ค่าวัสดุ

2

กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
2.1 จัดสรรตามงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบ
30,000
240
,60
การเรียนรวมเพื่อจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ
0
แบบเรียนในการเรียนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
จานวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท
2.2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียน
210,600
รวมเพื่อจัดหาซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือแบบเรียน
ในการเรียนสาหรับนักเรียนพิการเรียนรวม จานวน
117 โรงเรียน ๆ ละ 1,800 บาท
58,325
3 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
การคัดกรองเด็ก และการจัดทาแผน IEP
คณะวิทยากรพี่เลี้ยง จานวน 20 คน ครูและพี่เลี้ยง
เด็กพิการจานวน 40 คน รวมทั้งหมด 235 คน
- ค่าอาหารกลางวันจานวน 235 คน มื้อละ
32,900
140 บาท จานวน 1 มื้อ เป็นเงิน 32,900 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 235 คน
16,450
มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ เป็นเงิน 16,450 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน ชั่วโมงละ
3,600
600 บาท จานวน 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600 บาท
- จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 215 ชุด
5,375
ชุดละ 25 บาท เป็นเงิน 5,375บาท
4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และ
การวัดผล ประเมินผล
5 กิจกรรมที่ 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ
1,000
- ค่าจัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
1,000
จานวน 5 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
303,725
3,600 59,525 240,600
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
- ผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา ไม่ครบตามจานวนที่กาหนดตามโครงการ
- การเกิ ด สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น เช่ น การแพร่ ร ะบาดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (โควิ ด -19) ท าให้
ไม่สามารถดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ
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2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ส ารวจจ านวนผู้เ ข้ารับ การอบรม/ พัฒ นา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้จ านวนของผู้ที่
ต้องการเข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน
- จัดทาแนวทางรองรับกรณีการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การอบรมออนไลน์ การนิเทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูสามารถจัดการศึกษาเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2) โรงเรีย นต้นแบบจัด การเรียนรวมจ านวน 6 โรงเรีย น สามารถดาเนิ นงานแนวทาง การ
ดาเนินงานโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม
3) นักเรียนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและสือ่ สิ่งอานวยความสะดวกตามความต้องการจาเป็น
รายบุคคล
4) รูปแบบ QCCD สามารถขับ เคลื่อนการจัดการศึก ษาเรียนรวมในกลุ่ม เปูาหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมทั้งระบบได้
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวสุพชิ ญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 4. นายคารณ สะอาด

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
1. เปู าหมายระดั บ ประเด็น คนไทยทุ ก ช่ วงวั ยมี คุณภาพเพิ่ม ขึ้น ได้รั บ การพั ฒ นาอย่ างสมดุ ล
ทั้ง ด้านสติปัญ ญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่ มีความรู้และทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 รัก การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย/ จุ ด เน้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ 1 การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะ
ด้ า นก ารอ่ า น คณิ ตศาส ตร์ ก ารคิ ด ขั้ น สู ง นวั ต กรรม วิ ท ย าศาส ตร์ แ ล ะเทคโนโล ยี ดิ จิ ทั ล
และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ Programmed for International Student
Assessment (PISA) เป็นโครงการทดสอบที่นานาชาติให้การยอมรับว่ามีคุณภาพและมีนักเรียนจานวนมาก
จากทั่ วโลกเข้าร่วมทดสอบ ผลการสอบจึง เป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพทางการศึก ษาที่ น่าเชื่อถืออันหนึ่ง
ดังจะเห็นได้จากหน่วยงานจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันต่างๆ เช่น World Competitiveness
Center (IMD) หรือ World Economic Forum (WEF) ล้วนใช้ผลสอบ PISA เป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรของประเทศต่างๆ และในแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560-2579 ได้ตั้งเปูาหมายให้เด็กไทย มีคะแนน PISA อยู่ในระดับมาตรฐานสากล หรือระดับค่าเฉลี่ย
ของประเทศ OECD ให้ได้ แต่ผลการทดสอบ PISA ในปี 2018 นักเรียนไทยมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าค่าเฉลี่ย
OECD ทุ ก ด้ า น โดยมี คะแนนในด้ านการอ่ าน 393 คะแนน (ค่ าเฉลี่ ย OECD 487 คะแนน) คณิ ตศาสตร์
419 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ 426 คะแนน (ค่าเฉลี่ย OECD 489 คะแนน) ดังนั้น

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

47

การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่ได้รับการประเมินและนักเรียนไทย ยังมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านวิทยาศาสตร์ต่ากว่าค่าเฉลี่ย OECD การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาการ
จัด การศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ พั ฒ นาการด้ านวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสอดคล้อ งกั บ ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 เช่ น
การส่ง เสริม ทักษะการคิด การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เ น้นการลงมื อปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรู้รูปแบบ
Active Learning สะเต็มศึกษา โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษาสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ พั ฒ นาครู ผู้ ส อนสาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความพร้อมในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
2.2.3 เพื่ อพั ฒนารู ปแบบการนิ เทศแบบผสมผสานที่ ส่ งผลต่ อการพั ฒนาการจั ดการศึ กษาวิ ทยาศาสตร์
ของสถานศึกษาในสังกัด
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ร้ อ ยละ 90 ของครู ก ลุ่ ม เปู า หมาย จ านวน 10 โรงเรี ย น เข้ า รั บ การพั ฒ นา
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) ร้ อยละ 50 ของผู้ เรี ยนได้ รั บการพั ฒนาเต็ มตามศั กยภาพตามความถนั ดและความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์
3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 30 โรงเรียน ได้รั บการเตรียม
ความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
4) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์
ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูกลุ่มเปูาหมายผ่านการพัฒนาด้านการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีความพร้อม
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA และมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21
เพิ่มขึ้น
3) รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสานส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทั่ วถึงและรวดเร็ว และรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์
สามารถนาไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
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2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดโครงการ
1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1.2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
90
50
100
100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
1. โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
1.1 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสะเต็มศึกษา จานวน 4 โรงเรียน
1.2 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จานวน 6 โรงเรียน
2. โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับ
นานาชาติตามโครงการ PISA จานวน 30 โรงเรียน
3. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175 โรงเรียน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175 โรงเรียน ในพื้นที่อาเภอ
เมืองราชบุรี อาเภอวัดเพลง อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 11,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 11,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ………-…………. บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1

งบประมาณ
สพท. สพฐ.
อื่นๆ
กิจกรรมที่ 1 การแต่ง ตั้ง คณะท างานขับ เคลื่อ น
การจั ด การเรี ย นรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- วิเคราะห์ผลการประเมิน O-NET, PISA , NT
กิจกรรม

ระยะเวลา

รวม

- ม.ค.2564
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ที่

กิจกรรม

2

กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แนวทางขับเคลือ่ นการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- สะเต็มศึกษา
- PISA
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
- การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือ
ปฏิบัติจริง
- การจัดการเรียนรู้รปู แบบ Active
Learning
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
- การนิเทศออนไลน์
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรี ย นรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละทั ก ษะการเรี ย นรู้
ในศตวรรษที่ 21
3.1 จัดทาหลักสูตรการอบรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.2 อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การโรงเรี ยนกลุ่ มเปู าหมาย
จานวน 10 โรงเรียน
3.3 จัดทาวิดิทัศน์การอบรม
3.4 ประเมินผลความพึงพอใจและรายงานผลการอบรม
กิ จ กรรมที่ 4 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ผู้ ส อน
วิทยาศาสตร์ทุกโรงเรียน
4.1 พัฒนาโดยใช้สื่อวิดิทัศน์การอบรม
4.2 การอบรมออนไลน์
- สะเต็มศึกษา
- PISA
- โครงการบ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ฯลฯ
กิ จ กรรมที่ 5 ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ค รู ผู้ ส อน
วิทยาศาสตร์ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้
- จัดทาวิดิทัศน์ถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตามและประเมินผล

3

4

5
6

งบประมาณ
สพท. สพฐ.
อื่นๆ
2,100
-

ระยะเวลา
รวม
2,100 ก.พ.2564

8,900

-

-

8,900 มี.ค.2564

-

-

-

- เม.ย.2564

-

-

-

- ส.ค.2564

-

-

-

- ก.พ.-ก.ย.
2564
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ที่
7

งบประมาณ
ระยะเวลา
สพท. สพฐ.
อื่นๆ
รวม
กิจกรรมที่ 7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
- ก.ย.2564
โครงการ
รวม
11,000
- 11,000
กิจกรรม

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1
2

3

4
5
6
7

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จ กรรมที่ 1 การแต่ ง ตั้ ง คณะท างานขั บ เคลื่ อ น
การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุม เชิง ปฏิบัติ ก ารจัดท าแนวทาง
2,100
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 10 คน 2 มื้อ
700
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 700 บาท
- ค่ า อาหารกลางวั น จ านวน 10 คน 1 มื้ อ ๆ ละ
1,400
140 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
8,900
ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(ครู 20 คน คณะทางาน 10 คน รวม 30 คน)
- ค่ าอาหารว่า งและเครื่อ งดื่ ม จ านวน 30 คน 2 มื้ อ
2,100
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่ า อาหารกลางวั น จ านวน 30 คน 1 มื้ อ ๆ ละ
4,200
140 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท
- ค่าวัสดุการอบรม 2,600 บาท
- 2,600
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ทุกโรงเรียนโดยใช้สื่อวิดิทั ศน์การอบรมและการอบรม
ออนไลน์
กิจกรรมที่ 5 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
จั ด ท าแนวทางการพั ฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศแบบ
ผสมผสาน
กิ จ กรรมที่ 7 สรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น งาน
โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
11,000
8,400 2,600
กิจกรรมหลัก
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
1. สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติด เชื้อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID) ส่ง ผลให้
ไม่สามารถจัดกิจกรรมการอบรมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้ นเรียนได้ แต่การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
จาเป็นต้องมี การปฏิบัติ ดัง นั้นการเรียนรู้และทั กษะที่เ กิดขึ้นกับ ครูผู้สอนและผู้เรียนจึง มีความแตกต่าง
ตามประสบการณ์ของแต่ละคนและอาจมีความคลาดเคลื่อนด้าน concept
2. ผู้เรียนไม่มีเ ครื่องมื อเทคโนโลยีและสัญ ญาณดาวเทียม/ สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้
ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม/ การเรียนออนไลน์
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
2. ครูผู้สอนจัดทาสื่อวิดิทัศน์ (DVD/ CD) สาหรับผู้เรียนที่มีเครื่อง DVD/ CD หรือบันทึก
ในแฟรชไดร์ เพื่อแก้ปัญหาการไม่มีสัญญาณดาวเทียม/ สัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เรียน
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้ครบตามที่หลักสูตร
กาหนด ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
2) ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ส ามารถใช้ ก ารนิ เ ทศออนไลน์ แ ละแพลตฟอร์ ม เพื่ อ นิ เ ทศ ติ ด ตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

52

โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

พัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการ
คุณธรรม สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางกัลยา แตงขา
2. นายคารณ สะอาด
3. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 4. นางสาวพัชรี ศุภษร
5. นางประกายมาศ บุญสมปอง 6. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1.ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1. เปูาหมาย การบูรณาการ เรื่องความซื่อสัตย์ วินัยคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา
2. ประเด็น คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1. เปูาหมายระดับประเด็นคนไทยมี คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและมีความรักและภูมิใจ
ในความเป็นไทยมากขึ้นนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิตสังคมไทยมีความสุข
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
2. แผนย่อยของแผนแม่บท การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุล ทั้ง ด้านสติปัญ ญาคุณธรรมจริยธรรมมี จิตวิญ ญาณที่ ดีเ ข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับ ตัวเข้ากั บ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรีย นรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่า งครบถ้ วน เป็น คนดี มี วินั ย มี ความรั ก
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้องกับนโยบาย สพป. ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญ ญัติ ก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2562
มาตรา 7 กาหนดว่า “กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาพ และศัก ดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ มี ความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ
การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่ง แวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก พึ่ง ตนเอง มี ความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3.3 ให้ความสาคัญกั บการ
ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริ ม สร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีหลักการ ที่สาคัญในการยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิต และสุขภาวะที่ดี สาหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและ
เตรียมความพร้อ มเข้าสู่สัง คม ผู้สูง อายุอย่างมี คุณภาพ รวมถึง การสร้างคนให้ใช้ป ระโยชน์และอยู่กั บ
สิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์ และเพื่อเป็นการนานโยบายสู่การปฏิบัติ สร้างจิตสานึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และ
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน จึงได้จัดทา
โครงการคุณธรรม สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1เพื่ อ ส่ง เสริม พั ฒ นาผู้ บ ริห ารสถานศึก ษาและครู ให้เ ป็ นผู้ตระหนัก รู้ มี ความเข้าใจและมี
กระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 เพื่อส่งเสริมครูให้พฒ
ั นาผูเ้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
2.2.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน
2.2.4 เพื่ อ นิเ ทศ ติดตามและประเมิ นผลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 175 โรงเรียน สังกั ดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการ
คุณธรรม สพฐ.
2) อบรมผู้บริหารสถานศึก ษาและครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จานวน 172 คน
3) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้รับการนิเทศ
ติดตามและประเมินผล และยกย่องเชิดชูเกียรติ จานวน 175 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึก ษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 175 โรงเรียน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2) ผูเ้ รียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะที่พงึ่ ประสงค์ตามเปูาหมายของโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.
3) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียน ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผล และมีการ
พัฒนาจนได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.4 ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1.ร้อยละของผูเ้ รียนทีผ่ ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่กาหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรักและมีทัศนคติ
ที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
1.4. ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรักและมีทัศนคติที่ดีต่อ
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศของโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 85
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
- สถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จานวน 175 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. จานวน 172 คน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
สถานที่ ด าเนินการ สถานศึ ก ษาโครงการโรงเรีย นคุ ณธรรม สพฐ. ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 220,340 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 203,490 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 16,850.00 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ..................
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนโครงการ
กองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี
กิจกรรมที่ 3 สมาธิสร้างวินัย

2
3
4
5
6

กิจกรรมที่ 4 ประกวดคัดเลือกผลการ
ปฏิบัติงานทีเ่ ป็นเลิศ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม และสรุปผล
การดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ
รวม

สพท.
-

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

74,090

-

-

129,400

-

-

-

16,850

-

-

-

-

-

-

-

203,490

16,850

-

ระยะเวลา

รวม

- ต.ค. 2563 พ.ย. 2563
74,090 พ.ย. 2563 ธ.ค. 2563
129,400 ก.พ. 2564 มี.ค. 2564
16,850 มิ.ย. 2564 ก.ค. 2564
- ม.ค. 2564 ส.ค. 2564
- ส.ค. 2564 ก.ย. 2564
220,340

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1
2

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรี
จานวน 6 โรงเรียน อบรม 1 วัน
2.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 329 คน
มื้อละ 140 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
329 คน มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- ค่าวัสดุ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
74,090

-

46,060

-

-

23,030

-

-

-

5,000
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ที่
3

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 3 สมาธิสร้างวินัย
3.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี
และคณะกรรมการดาเนินงาน จานวน 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 250 คน
มื้อละ 140 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
250 คน มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ ต่อวัน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท/วัน
- ค่าวัสดุ
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
129,400
-

-

70,000

-

35,000

-

14,400

-

-

-

5,000

5,000
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ที่
4

5
6

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 4 ประกวดผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศโครงการคุณธรรม สพฐ.
จานวน 175 โรงเรียน
4.1ประชุ ม คณะกรรมการคั ด เลื อ ก
ตั ด สิ น
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 15 คน
มื้อละ 120 บาท จานวน1วัน เป็นเงิน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 15 คน
มื้อละ 35บาท 2 มื้อ จานวน 1 วัน เป็นเงิน
- ค่าจ้างทาโล่ ประกอบด้วย
1) โครงงานคุณธรรมดีเด่น จานวน 1 โล่
2) นวัตกรรมดีเด่นผูบ้ ริหาร ครูจานวน 2 โล่
3) คุรุชนคนคุณธรรมผู้บริหาร ครูจานวน 2โล่
4) ครอบครัวคุณธรรม จานวน 1โล่
รวมจานวน 6 โล่ ๆ ละ 1,000 บาท
- ค่าจ้างทากรอบเกียรติบัตร ประกอบด้วย
1) โครงงานคุณธรรมนักเรียน จานวน 10 อัน
2) โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน จานวน 20 อัน
3) นวัตกรรมดีเด่นผูบ้ ริหาร ครู จานวน 20 อัน
4) คุรุชนคนคุณธรรมผู้บริหาร ครูจานวน20อัน
5) ครอบครัวคุณธรรม จานวน 10 อัน
รวมจานวน 80 อัน ๆ ละ 100 บาท
กิจกรรมที่ 5 นิเทศติดตามสรุปผลดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
16,850

-

1,800

-

-

1,050

-

-

6,000

-

-

8,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220,340

14,400

195,940

10,000

(ขอถั่วจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
- การจัดกิจกรรมอาจไม่ได้ทาครบทุกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ทาให้ไม่ สามารถจัดกิจ กรรมตามกลุ่มเปูาหมายได้ เพราะต้องมี
มาตรการและระยะห่างทางสังคม
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2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- จัดทาเอกสารหรือสื่อเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในสถานการณ์ก าร
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางกัลยา แตงขา
2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
3. นางสาวพัชรี ศุภษร
4. นางประกายมาศ บุญสมปอง
5. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 6. นายคารณ สะอาด
1.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
1. เปูาหมาย การบูรณาการ เรื่องความซื่อสัตย์ วินัยคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา
2. ประเด็น คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1. เปูาหมายระดับประเด็นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและมีความรักและภูมิใจ
ในความเป็นไทยมากขึ้นนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น
2. แผนย่อยของแผนแม่บท การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุล ทั้ง ด้านสติปัญ ญาคุณธรรมจริยธรรมมี จิตวิญ ญาณที่ ดีเ ข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับ ตัวเข้ากั บ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรี ยนรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่ างครบถ้ วน เป็ นคนดี มี วิ นั ย มี ค ว ามรั ก
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกในศตวรรษที่21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. รายละเอียดโครงการ
2.1.หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นโยบายของรัฐบาล ด้านที่ 1
การปกปูอ งและเชิดชูส ถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรู้สึก และความผูกพันภัก ดี ตลอดจนเผยแพร่
ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งและเป็ น จริ ง เกี่ ย วกั บ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ
เพื่อประชาชน สนับ สนุนโครงการทั้ งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เร่ง ขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของจังหวัด
ราชบุรี ที่เน้นการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง
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แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ได้ ก าหนด
ยุท ธศาสตร์ชาติ ให้ป ระเทศไทยมี ความมั่ นคง มั่ง คั่ง และยั่ง ยืน สามารถแข่ง ขันได้ และยืนในเวที โ ลก
อย่างภาคภูมิไม่แพ้ ชาติใดในโลก ไทยจะต้องมีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
การศึกษา และความเจริญ ก้าวหน้าทางศาสนา วัฒนธรรม รัฐบาลได้กาหนดให้ส่วนราชการทุกแห่งได้น้อม
นาเอา “ศาสตร์ พ ระราชาและปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง” ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว
รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลัก คิด และแนวทาง ในการวางแผนการดาเนินการที่มีความพอประมาณ ความมี
เหตุ ผ ล และการมี ค วามคุ้ ม กั น ที่ ดี ท างวั ต ถุ ท างสิ่ ง แวดล้ อ ม และทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ ส่ ง ผลถึ ง
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เล็งเห็นความสาคัญจึงได้จัดทาโครงการ
ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สถานศึ ก ษาให้ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นตระหนั ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
2.2.2 เพื่อส่งเสริมครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ และทักษะการดาเนินชีวิต
ตามศาสตร์พระราชา และสามารถดารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข
2.2.3 เพื่ อ ส่ง เสริม ครูให้พัฒ นาผู้เ รียนมีค่านิยมการยึดมั่ นในคุ ณธรรม จริยธรรม เติบ โตเป็น
พลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีของสังคม
2.2.4 เพื่อ นิเ ทศ ติดตามและประเมิ นผลโรงเรียนในโครงการราชบุรีเมื องวิถีพอเพียงที่ ยั่งยืน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จานวน 9 เครือข่าย ๆ ละ 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 54 คน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษา ครูแ ละผู้เ รี ยนที่ ได้ รับ การพัฒ นามี ความรู้ ความเข้า ใจ มี ทั ก ษะ
กระบวนการและพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วดั
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1.ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
1.2. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรักและมีทัศนคติที่ดีต่อ
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 85
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของสถานศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีของราชบุรเี มืองวิถีพอเพียง
ที่ยั่งยืน

ร้อยละ 90

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
- ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จานวน 9 เครือข่าย ๆ ละ 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 54 คน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
สถานที่ดาเนินการ จานวน 27 โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 34,300 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 34,300.- บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน - บาท
3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ) ..................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน

2

กิ จ กรรมที่ 2 การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาและครู “สถานศึ ก ษาแห่ ง ความดี
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน”
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลดาเนินงานและคัดเลือก
“การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สถานศึกษา
แห่งความดี ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน”
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม และสรุปผล
การดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ

3

4
5

รวม

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
-

รวม

ระยะเวลา

- ต.ค.2563 –
พ.ย.2563
23,300 ก.พ.2564 –
มี.ค.2564

-

-

11,000

-

-

11,000 เม.ย.2564 –
พ.ค.2564

-

-

-

-

-

-

34,300

-

-

- มิ.ย.2564 –
ก.ค.2564
- ส.ค.2564 –
ก.ย.2564
34,300

23,300
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1
2

3

4
5

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและครู “สถานศึกษาแห่งความดี
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ราชบุรเี มืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน”
จานวน 27 โรงเรียน อบรม 1 วัน
2.1 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครู
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 70 คน มื้อละ
140 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 70 คน
มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน
- ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จานวน 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท ต่อวัน เป็นเงิน
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 ประเมินผลดาเนินงานและคัดเลือก
“การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สถานศึกษา
แห่งความดี ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงยัง่ ยืน”
3.1 สถานศึกษานาเสนอผลงาน ณ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกตัดสิน
จานวน 5 คน คนละ 1,000 บาท เป็นเงิน
- ค่าจ้างทาโล่พร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนดีเยี่ยม
จานวน 1 โล่ ๆ ละ 1,000 บาท
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามและสรุปผลดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
23,300
-

-

9,800

-

-

4,900

-

3,600

-

-

-

-

5,000
-

5,000

-

-

-

1,000

-

-

-

-

5,000
-

34,300

8,600

15,700

10,000

11,000

(ขอถั่วจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
- การจัดกิจกรรมอาจไม่ได้ทาครบทุกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามกลุ่มเปูาหมายได้ เพราะต้องมี
มาตรการและระยะห่างทางสังคม
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- จัดท าเอกสารหรือ สื่อ เพื่อพัฒ นาผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ครูและนักเรียน ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถานศึกษาประสบความสาเร็จจากการพัฒนาสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียง
ที่ยั่งยืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะการดาเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา
สามารถดารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข
3) ผู้เรียนมีค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่มั่ นคงอยู่ในคุณงาม
ความดีของสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียง
ที่ยั่งยืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 2. นายคารณ สะอาด
3. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การปฏิรปู การเรียนรู้แบบพลิกโฉม
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เปูาหมายของแผนแม่ บ ทย่อย คนไทยได้รับการศึก ษาที่ มี คุณภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่ง เสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทั กษะที่จาเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัย
มี ความรัก ในสถาบั นหลัก ของชาติ ยึด มั่ น การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย์
ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ น้ อ มน าพระราชด ารั ส สมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
ให้ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
นักเรียนได้รับการพัฒ นาให้มีคุณภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยกาหนดให้เขตพื้นที่
การศึก ษาทุ ก แห่ ง ด าเนิ นการคัดเลือ กโรงเรี ยนที่ มี ความสมั ครใจเข้ าร่วมโครงการขั บ เคลื่ อนนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ 175 แห่ง
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เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ ” ให้ประสบผลส าเร็จ ตามเปูาหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดทาโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม
2.2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร้อยละ 100
จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้เรียนในสถานศึกษา ร้อยละ 85 มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด
2) สถานศึก ษานาผลการนิเ ทศติดตามไปปรับ ปรุง พัฒ นาการจัดกิ จ กรรม“ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีคุณภาพ
3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จานวน 175 โรงเรียน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9
3. สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น - บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน - บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรม
กิจกรรม Best Practic
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
-

-

รวม

ระยะเวลา
- ธันวาคม 2563
กันยายน 2564
-

-

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

กิจกรรม Best Practic
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
1. จัดทาแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ให้สถานศึกษา
2. สถานศึกษาส่งการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ให้เขตพื้นที่ ฯ
3. จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานและคัดเลือก
Best Practic กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
4. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
5. จัดทาเกียรติบัตร Best Practic
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้สถานศึกษา
6. สรุปประเมินผล/ รายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

-

-

-

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจ จัยความเสี่ยง สถานศึก ษาในแต่ล ะแห่ง มีบ ริบ ท ปัจจัยที่เ ป็นปัญ หาในการจัดการศึก ษา
แตกต่างกันแต่แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและ
สาเหตุของปัญหาการจัด
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถานศึ ก ษาสามารถบริ ห ารจั ด การเวลาเรี ย น และจั ด กิ จ กรรม “ลดเวลาเรี ย น
เพิ่มเวลารู้” เชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นายคารณ สะอาด 2. นางสาวพัชรี ศุภษร
3. นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์ และศึกษานิเทศก์ทุกคน

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เปูาหมายภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ประเด็นบุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุ ริต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. เปูาหมายระดับประเด็นประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อยประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สจุ ริต
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุ ณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มี ทั กษะ
การเรียนรู้และทักษะจาเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะจาเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ ข มี ทั ศนคติที่ ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในฐานะหน่ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เ ป็นพลเมื องที่มีคุณภาพในอนาคตได้
ตระหนัก ในความส าคัญ ของการเตรียมการด้านการปูองกั นและปราบปรามการทุ จ ริตในสถานศึก ษา
จึงดาเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการวางรากฐานการปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการ
ปูองกั นและปราบปรามการทุ จริตของประเทศชาติ โดยการปลูก และปลุก จิตสานึกการเป็นพลเมื องที่ ดี
มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดั บ
มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม "คน" โดยการ "ปลูก" และ "ปลุก" จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการ
กระทาความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
โครงการเสริมสร้ างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการ
ดาเนินการภายใต้กรอบแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุ จริตและประพฤติมิชอบ มุ่งตอบสนองนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 10 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
แผนแม่บทบูรณาการปูองกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมีแนวทางหลัก
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ในการดาเนินงาน 3 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตสานึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ชื่อสัตย์สุจริต 2) ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 3) ปราบปรามการทุจริต โดยมีกิจกรรมสาคัญ
ของโครงการ ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนงานบูรณาการการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย
4 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 1) การดาเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนสุจริต 2) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) 3) การดาเนินกิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
และ 4) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ (ทักษะกระบวนการคิด
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ) และนาไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม
2.2.2 เพื่อทาความเข้าใจและวิเคราะห์ภารกิจงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
ดัชนีความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment)
2.2.3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่น
คุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครู บุคลากรทางการศึกษา จานวน 54 คน ในสังกัดได้รับการพัฒนาขยายผลการดาเนิน
โครงการโรงเรียนสุจริต
2) ผู้บริหาร และครู ทุกคนในสังกัดได้เข้าร่วมการประกวดผลงาน Best Practice
3) ผู้บริหาร และครู จานวน 100 คนในสังกัดได้รับการอบรมพัฒนาขยายผลบริษัทสร้างการ
ดี และ กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
4) ผู้บริหาร และครู จานวน 175 คนในสังกัดได้รับการอบรมขยายผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
5) โรงเรียนทุ กโรงเรียนในสังกั ด มี ก ารสร้ าง 1 โรงเรี ยน 1 นวั ตกรรมต้านทุ จริ ต และสื่ อ
สร้างสรรค์ ต้านทุจริต เพื่อเป็นต้นแบบ
6) โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมิน ITA Online
7) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการประเมิน ITA Online ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
8) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและปลูกฝังพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต
9) นักเรียนจานวน 36 โรงเรียน ในสังกั ดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาได้รับ การประเมิ น
พฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันปูองกันและปราบปรามการทุจริต
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีภาพลักษณ์ในการดาเนินงานที่ดี
และเป็นที่ยอมรับของสังคม
3) นักเรียนมี ทั กษะกระบวนการคิด มี วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มี จิตสาธารณะ
ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต และมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

69

2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 คะแนนการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
90
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ITA) เพิ่มขึ้น
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
70
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
1.3 ร้อ ยละของนัก เรียนสังกั ด สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
80
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อ ยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการสร้างนวัตกรรมหรือสื่อสร้างสรรค์
80
ที่ปลูกฝังพฤติกรรม ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ของนักเรียน
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียน
100
การสอน
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 606,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน ......-....บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 606,000 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ขยายผลการดาเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด
2 กิจกรรมที่ 2 ถอดบทเรียน (Best Practice) สาหรับ
ผู้บริหารและครู
3 กิจกรรมที่ 3 บริษัทสร้างการดี
4 กิจกรรมที่ 4 ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
5 กิจกรรมที่ 5 ขับเคลือ่ นหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(Anti - Corruption Education)
6 กิจกรรมที่ 6 เก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรม
ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
7 กิจกรรมที่ 7 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้าน
การทุจริต
8 กิจกรรมที่ 8 สื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต
(สื่อภาพยนตร์สั้น).
9 กิจกรรมที่ 9 นิเทศ กากับติดตาม แบบบูรณาการ
และการดาเนินการอื่นๆ
10 กิจกรรมที่ 10 ประเมินคุณธรรม และความ
โปร่งใส่ในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online)
11 กิจกรรมที่ 11 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online)
12 กิจกรรมที่ 12 การถอดบทเรียนสรุปผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
รวม

สพท.
-

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
20,000
-

ระยะเวลา
รวม
20,000 ธ.ค.2563 –
ก.พ. 2564

-

10,000

-

10,000 มี.ค. – เม.ย.2564

-

30,000
30,000
90,000

-

-

36,000

-

30,000 ม.ค. – ก.พ.2564
30,000 ม.ค. – ก.พ.2564
90,000 ธ.ค.2563 –
ก.พ.2564
36,000 มี.ค. – ส.ค.2564

-

40,000

-

40,000 ม.ค. – ก.พ.2564

-

10,000

-

10,000 มี.ค. – ส.ค.2564

-

50,000

-

-

50,000

-

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

- 200,000

- 200,000 ม.ค. – ส.ค.2564

-

-

40,000

- 606,000

40,000 ก.ย.2564

- 606,000
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

3

4

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ขยายผลการดาเนินโครงการเสริมสร้าง
20,000
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด
1.1 ประชุมวางแผน
1.2 อบรมขยายผลการด าเนิ น โครงการโรงเรี ย น
สุจริตของสถานศึกษา เครือข่ายละ 6 คนและคณะ
ผู้ดาเนินการรวมจานวน 70 คน จานวน 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท
4,900
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 140 บาท
9,800
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 จานวน 6 ชั่วโมง
3,600
- ค่าเอกสารประกอบ
1,700
กิจกรรมที่ 2 ถอดบทเรียน และคัดเลือก (Best Practice) 10,000
สาหรับผู้บริหารและครู
2.1 ประชุมวางแผน
2.2 จัดสรรเงินให้เครือข่ายเพื่อเป็นการคัดเลือก Best Practice
9,000
ผู้บริหาร และ ครูระดับเครือข่าย
2.3 ประชุมคั ดเลื อก Best Practice ผู้ บริ หาร และครู
1,000
ระดับเขตพื้นที่
กิจกรรมที่ 3 บริษัทสร้างการดี
30,000
3.1 อบรมขยายผลบริษัทสร้างการดี จานวน 50 โรงเรียน
โรงเรียนละ 2 คน คณะวิทยากร และผูป้ ฏิบัตงิ าน
รวม 120 คน ระยะเวลา 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
8,400
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 140 บาท
16,800
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 จานวน 6 ชั่วโมง
3,600
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม
1,200
กิจกรรมที่ 4 ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
30,000
4.1 อบรมขยายผลกิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย
จานวน 50 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน คณะวิทยากร
และผู้ปฏิบัตงิ านรวม 120 คน ระยะเวลา 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท
8,400
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 140 บาท
16,800
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 จานวน 6 ชั่วโมง
3,600
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1,200 บาท
1,200
กิจกรรมหลัก
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ที่
5

6

7

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 5 ขับ เคลื่อ นหลัก สูตรต้านทุ จ ริตศึก ษา
90,000
(Anti - Corruption Education)
5.1 ประชุมวางแผน
5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 175 โรงเรียน จานวน 405 คน
- ค่ าอาหารว่ างและเครื่ องดื่ ม 2 มื้ อ ๆ ละ 35 บาท
28,350
เป็นเงิน 28,350 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน มือ้ ละ 140 บาท เป็นเงิน 56,700 บาท
56,700
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 4,950 บาท
4,950
5.3 นิเทศติดตาม และสรุปผล
กิ จ กรรมที่ 6 เก็ บ ข้ อ มู ล การประเมิ น พฤติ ก รรม
36,000
ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน
6.1 ประชุมวางแผน
6.2 ประชุม การด าเนิ น จัดเก็ บ ข้อมู ล การประเมิ น
พฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน จานวน
36 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้ อ มื้ อละ 35 บาท
5,040
เป็นเงิน 5,040 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 140 บาท เป็นเงิน 9,800 บาท
9,800
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 3,160 บาท
3,160
6.3 การประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- จัดสรรค่าดาเนินการให้กับโรงเรียน โรงเรียนละ
18,000
500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
กิจกรรมที่ 7 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต
40,000
7.1 ประชุมวางแผน
7.2 จัดสรรเครือข่ายละ 3,000 บาท เป็นค่าดาเนินการ
27,000
คัดเลือก 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต
7.3 คั ดเลื อกผลงาน 1 โรงเรี ยน 1 นวั ตกรรม ระดั บ
เขตพื้นที่ กรรมการและคณะทางาน รวมจานวน 24 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท
1,680
- ค่าอาหารกลางวัน มือ้ ละ 140 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท
3,300
- ค่าวัสดุ และของรางวัล 8,020 บาท
8,020
กิจกรรมหลัก
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งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
8 กิจกรรมที่ 8 สื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)
10,000
8.1 กิจกรรมคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต
กรรมการและคณะทางาน รวมจานวน 24 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
1,680
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 140 บาท
3,300
- ค่าวัสดุและของรางวัล 5,020 บาท
5,020
9 กิจกรรมที่ 9 นิเทศ กากับติดตาม แบบบูรณาการ และ
50,000
การดาเนินการอื่น ๆ
9.1 นิเทศ กากับติดตาม การดาเนินงานในโครงการ
โรงเรียนสุจริต จานวน 175 โรงเรียน
9.2 ค่าใช้จ่ายอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต ผู้เข้าร่วม
20,000
อบรม จานวน 2 คน จานวน 3 วัน
9.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางนาเสนอผลงานระดับภาค
10,000
- กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม, กิจกรรม ปปช.
15,000
สพฐ.น้ อย, กิ จกรรม บริ ษั ทสร้ างการดี รวมจ านวน
3 โรงเรียน เป็นค่าเดินทางโรงเรียน ละ 5,000 บาท
- กิจกรรม Best Practice สาหรับครู และผู้บริหาร
5,000
จานวน 2 โรงเรียน โรงเรียนละ 2,500 บาท
10 กิจกรรมที่ 10 ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการ 50,000
ดาเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
10.1 ประชุมวางแผน
10.2 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัดจานวน 175 โรงเรียน รวมผู้เข้าอบรม
จานวน 195 คน ระยะเวลา 1 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
13,650
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 140 บาท
27,300
- ค่าวิทยากรอบรม 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
3,600
10.3 การตอบแบบและการประเมิ น การรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ ส่ วนเสียภายในสถานศึ กษา (IIT) ผู้ มี ส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ภายนอก (EIT) และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สาธารณะ (OIT) ของโรงเรียนในสังกัด
- ค่าประชุม และตรวจแบบ IIT OIT และ EIT
5,450
ที่

กิจกรรมหลัก
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ที่

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ทีใ่ ช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
200,000

11 กิจกรรมที่ 11 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online)
(นางบประมาณไปรวมกับโครงการพัฒนาข้าราชการ
200,000
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ กิจกรรมที่ 2
การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา สู่มาตรฐานสากลอย่างมีคุณธรรม
ความโปร่งใส)
12 กิจกรรมที่ 12 การถอดบทเรียนสรุปผลการประเมิน
40,000
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการประเมิน ITA
เขตพื้นที่ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 80 คน จานวน 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ มื้อละ 35 บาท
11,200
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ มื้อละ 140 บาท
22,400
- ค่าวัสดุและเอกสารประกอบการประชุม
6,400
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
606,000 14,400 564,900 26,700
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง การด าเนิ น โครงการภายใต้ โ ครงการที่ สพฐ. ก าหนดซึ่ ง ส่ ง ผลให้
บางกิจกรรมไม่ได้ดาเนินการ หรือมีการเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ศึกษาแนวทางและดาเนินการปรับ กิจกรรมให้สอดคล้องกั บ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นั ก เรี ยน ครู ผู้ บ ริ ห าร และบุ คลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2) นั ก เรียน ครู ผู้บ ริห าร และบุคลากรทางการศึก ษาในสัง กั ดส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
3) สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไก
และกระบวนการปูองกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 2. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
3. นางอรวรรณ แสงทอง
4. นางสาวจริยา สุธาพจน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เปูาหมายระดับ ประเด็น คนไทยทุก ช่วงวัยมี คุณภาพเพิ่ม ขึ้น ได้รับ การพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย สติ ปั ญ ญาและคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
3. เปูาหมายของแผนแม่ บ ทย่อย คนไทยได้ รับ การศึก ษาที่ มี คุ ณภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรีย นรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่า งครบถ้ วน เป็น คนดี มี วินั ย มี ความรั ก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีความรู้ มี ทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดีมีวินัย
มี ความรัก ในสถาบั นหลัก ของชาติ ยึด มั่ นการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านทัศนศิลป์
ดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ซึ่ง เป็ น กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ ช่ ว ยพั ฒ นาให้ ผู้เ รี ย นมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
มี จิ น ตนาการ มี สุ น ทรี ย ภาพ ช่ ว ยพั ฒ นาผู้ เ รี ย นด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา อารมณ์ สั ง คมและ
ความเชื่อมั่นในตนเองส่ง ผลให้ผู้เ รียนมีทัก ษะและคุณลัก ษณะที่พึง ประสงค์เป็นพื้นฐานในการศึก ษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เห็นความสาคัญของการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขึ้น เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานครูและ
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นักเรียนในรูปแบบที่หลากหลายและนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.2.2 เพื่ อ นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ศิลปะของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรีเขต 1 จ านวน 175 โรงเรียน ได้รับ การพัฒ นาให้ส ามารถจัดการศึก ษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรี
3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ศิลปะ
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1
ที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรี สอดคล้องกั บ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรีตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตร
3) สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มีการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่มีคุณภาพส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/การประกวด
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ ร้อยละ 90
ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรี
1.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน ร้อยละ 90
วิชาชีพครู
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ร้อยละ 100
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของสานศึกษาทีจ่ ัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
ร้อยละ 80
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2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของสถานศึกษากลุม่ เปูาหมาย จานวน 175 โรงเรียน
2. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
พื้นที่ดาเนินการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175 โรงเรียน
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 94,850 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 94,850 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 จัดทาเอกสารส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- สารวจความต้องการพัฒนาของครูผู้สอน
- ประชุมและจัดทาเอกสารส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ )
- ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทา
หลักสูตรการอบรม
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผสู้ อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศลิ ปะ
- ประเมินผลและรายงานผลการอบรม
กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และ
การวัดผล ประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
- สรุปผลการดาเนินงานและจัดทาเล่มเอกสาร
- รายงานผลการดาเนินงานโครงการต่อผูบ้ ริหาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2

3
4

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
2,850
-

ระยะเวลา
รวม
2,850 ตุลาคม
2563มกราคม
2564

92,000

-

- 92,000 เมษายนพฤษภาคม
2564

-

-

-

-

-

-

94,850

-

- 94,850

- สิงหาคม
2564
- กันยายน
2564
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

3
4

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
2,850

กิจกรรมที่ 1 จัดทาเอกสารส่งเสริมการพัฒนาการ
จัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาเอกสารส่งเสริมการ
พัฒนาการจัดการศึกษากลุม่ สาระการเรียนรู้ศลิ ปะ
- ค่าอาหารกลางวันคณะทางาน จานวน 15 คน
มื้อละ 120 บาท จานวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,800 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะทางาน จานวน 15
คน 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท
กิจกรรมที่ 2 อบรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
92,000
(ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์)
- ค่าอาหารกลางวันครู จานวน 175 คน
คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง จานวน 15 คน รวม
190 คน มื้อละ 140 บาท จานวน 2 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 190 คน 4 มื้อ
มื้อละ 35 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน ชั่วโมงละ 600 บาท
จานวน 12 ชั่วโมง
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ และ
การวัดผล ประเมินผล
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
94,850
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

1,800
1,050

53,200
26,600
7,200
-

-

5,000
-

-

-

-

7,200

82,650

5,000

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูจานวนน้อยไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยการนิเทศ ติดตามหรือให้ความรู้
ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ครูและนักเรียนมีผลงานหลากหลาย และผลงานเป็น ที่ยอมรับ/ ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ระดั บ จั ง หวั ด ระดั บ ประเทศและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวศุภากร ทองน้อย
2. นางสาวจริยา สุธาพจน์
3. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
1. เปูาหมายระดับ ประเด็น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมี ความรัก และ
ความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยมากขึ้น นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรักของนานาประเทศมากขึ้น
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นผลเมืองที่ดี
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้ งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากั บ
สภาพแวดล้อมดีขึ้น
สอดคล้ อ งกับ นโยบาย/จุ ดเน้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้อ ที่ 1 การพั ฒ นาและเสริม สร้า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่ง เสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะที่ จ าเป็ น ของโลกศตวรรษที่ 21 อย่ า งครบถ้ ว น เป็ น คนดี มี วิ นั ย มี ค วามรั ก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ทีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริม การจัดการศึก ษาให้ผู้เรียน
มีความรู้ มีทั กษะการเรียนรู้และทัก ษะที่ จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย
มี ความรัก ในสถาบั นหลัก ของชาติ ยึ ด มั่ นการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็นประมุขทีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 “รัฐต้องดาเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่เ ก็บ ค่าใช้จ่ายและจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดวิสัยทั ศน์ด้านการพัฒ นา
ทรั พยากรมนุษ ย์ คนไทยในอนาคตต้ อ งมี ค วามพร้ อมทั้ ง กายใจ สติ ปัญ ญา มี พั ฒ นาการ ที่ ดีร อบด้ า น
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ 21
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเนื่องโรงเรียนวิถีพุทธเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้
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สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมเริ่ ม ด าเนิ น การ เมื่ อ ปี 2545 โดยมี โ รงเรี ย นเข้ า ร่ ว มโครงการ
จานวนกว่า 20,000 โรงเรียน ซึ่งจากแนวทางการดาเนินการที่รับทราบกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้ บริหาร ครู
และพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทาง
ดาเนินการเดิม ยกร่างเป็นแนวทางดาเนินการที่เ ป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดแนวทางการ
ดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุท ธ พ.ศ. 2548 แบ่ง เป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่างได้นาร่างฯ
ไปสอบสารความเห็ น ของผู้เ กี่ ย วข้อ งรวมทั้ ง ผ่ า นความเห็ น ของคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 จึงประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบ และเป็นแนวทางในการประเมินตนเอง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา
ทุก ๆ ปีงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งการประเมินตนเองตามแนวทางดาเนินการ
29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุ ทธเป็นตัวชี้วัด KRS ที่ 6.8.4 ระดับความส าเร็จ การดาเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญ
ที่สถานศึก ษาในสัง กัดต้อ งเตรียมรองรับการประเมิน เพื่อให้เ ป็นรูป ธรรมชัดเจนตามตัวชี้วัดทั้ ง 5 ด้าน
สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสถานศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี
การสืบค้นข้อมูลและสร้างชิ้นงาน
2.2.2 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2.2.3 เพื่อให้โรงเรียนวิถีพุทธดาเนินการให้เป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ตามลาดับ
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เป็นไปตามมาตรฐานของตัวชี้วัดหลักสูตร
2) โรงเรียนวิถีพุทธ 175 โรงเรียน เข้าใจและสามารถดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สั ง คมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเป็นไปตามมาตรฐานของตัวชี้วัดหลักสูตร
2) โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน
วิถีพุทธชั้นนา โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ตามลาดับ
3) สถานศึกษาในสังกัดมีการดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุท ธ เพื่อรับ
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

82

2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมเป็นไปตามมาตรฐานของตัวชี้วัดหลักสูตร
2.2 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธมีผลการประเมิน ระดับ 3 ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 85
ร้อยละ 100
ร้อยละ 70
ระดับ 100

2.5 กลุ่ม เป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูวิชาการ/ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ กษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
พื้นที่ดาเนินการ
1) โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 (อ าเภอเมื อ ง
อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอวัดเพลง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา)
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ จานวนทั้งสิ้น - บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จานวน ...-...บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน .....-..... บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) จานวน.......... บาท
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมโครงงานปณิธานความดี
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผูเ้ กี่ยวข้องชี้แจง
นโยบาย
1.2 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานมายังเขตพื้นที่
1.3 ดาเนินการคัดเลือกผลงาน
1.4 สรุปผลการคัดเลือก รายงานผล

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
-

รวม

ระยะเวลา
- ตุลาคม ธันวาคม
2563
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ที่

กิจกรรม

2

กิจกรรมที่ 2 ดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ
2.1 กิจกรรมติดตามการดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
ตามแนวทาง ดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ จานวน 175 แห่ง
1) ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้องชี้แจง
นโยบาย
2) จัดทาแผน/ โครงการตามนโยบาย
3) สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล
กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตามตรวจสอบ
การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
3.1 กาหนดประเด็นการนิเทศ
3.2 จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
3.3 กาหนดปฏิทินการนิเทศ
3.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
3.5 สรุปรายงานการนิเทศ
กิจกรรมที่ 4 : สรุป/ รายงานผลโครงการ
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานโครงการ
4.2 สรุปโครงการ
4.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการเสนอ
ต่อผู้บริหารและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
4.4 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์
รวม

3

4

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
-

ระยะเวลา

รวม

- ตุลาคม
2563กันยายน
2564

-

-

-

- ตุลาคม
2563กันยายน
2564

-

-

-

- กันยายน
2564

-

-

-

-
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมโครงงานปณิธานความดี
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานโครงงาน
ปณิธานความดี
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 13 คน
คนละ 35บาท/ มื้อ จานวน 1 มื้อ
2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมติดตามการดาเนินการพัฒนา
คุณภาพตามแนวทางดาเนินการ 29 ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
กิจกรรมติดตามการดาเนินการพัฒนาคุณภาพตาม
แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธ จานวน 175 แห่ง
3 กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตามตรวจสอบ การจัด
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
4 กิจกรรมที่ 4 : สรุป/ รายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
1.1 ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจานวน
1.2 ครูมี ภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก ท าให้ไม่ มีเ วลาเพียง
พอที่ จ ะศึ ก ษาหาความรู้ วิธีก ารแก้ ปัญ หาและพัฒ นาการจัด การเรี ยนการสอนของตนเองให้ป ระสบ
ความสาเร็จ
1.3 สถานศึกษาในแต่ละแห่งมีบริบท ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน
แต่แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
2.1 โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม
2.2 เปิดโอกาสให้ครูได้ทาหน้าที่ครูอย่างแท้จริงและมีจานวนเพียงพอ
2.3 เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาการจัด
การเรียนการสอนตามบริบทของตนเองตามทฤษฎีระเบิดจากข้างในของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิ
พลมหาราช ภายใต้การกากับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาและ
ผู้บริหารระดับสูง
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-

-

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดีขึ้น
2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลและสร้างชิ้นงาน
3) โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175
โรงเรียน เข้าใจแนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
4) โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175
โรงเรียน สามารถดาเนินการให้เป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

สหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 2. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
3. นางสาวจริยา สุธาพจน์
4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
1. เปู า หมายระดั บ ประเด็ น คนไทยมี ก ารศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่ ม ขึ้ น
มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เปูาหมายของแผนแม่บ ทย่อย คนไทยได้รับ การศึก ษาที่ มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี ทัก ษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้ อที่ 1 การพัฒ นาและเสริ ม สร้างศัก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษั ตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติ
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่ง เสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน
มีความรู้มีทัก ษะการเรียนรู้และทั กษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมี วินัย
มี ความรัก ในสถาบั นหลัก ของชาติ ยึด มั่ น การปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอั นมี พระมหากษั ตริ ย์
ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ด้วยสมเด็จ พระกนิ ษฐาธิร าชเจ้า กรมสมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทรงจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท โดยเฉพาะการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ทรงเห็นว่าเด็กจะเรียนหนังสือไม่ได้ถ้าท้องหิวหรือ
เจ็บ ปุ วย จึง ทรงริเ ริ่ม โครงการเกษตรเพื่ ออาหารกลางวันในโรงเรีย นตารวจตระเวนชายแดน ตั้ง แต่
พุทธศักราช ๒๕๒๓ ทรงเห็นความสาคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ก่อสร้าง
โรงเรียนในถิ่นทุ รกันดาร ศูนย์การเรียนชุม ชนสาหรับชาวไทยภูเขา ห้องเรียนเคลื่อนที่ ทั้งพระรา ชทาน
พระราชทรัพย์เป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน และทรงจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทาน เพื่อให้
เยาวชนมี โ อกาสได้รับ การศึก ษาที่เ หมาะสม จะได้มี ความสามารถในการพึ่ง ตนเอง และเป็นที่ พึ่ง ของ
ครอบครัวได้ในอนาคต
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เนื่องจากกิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปลูกฝัง
จิตสานึก เจตคติ และค่านิยมทุก ๆ ด้าน ทางด้านสหกรณ์ให้เกิดขึ้นกับตนเองและการอยู่ร่วมกัน การพึ่งพา
อาศัยกันและกันอย่างมีความเอื้ออาทรต่อกันในอนาคต กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่สาคัญ
อย่างยิ่ง ที่ จ ะเปิดโอกาสให้นัก เรียนได้รู้จัก การรวมกลุ่ม เพื่อแก้ ปัญ หาโดยใช้ก ระบวนการของสหกรณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้โรงเรียนได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรในสถานศึกษา โดยเข้าไปมีบทบาทในการบริหารกิจกรรม
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อคัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาที่เป็นสหกรณ์
โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 โรงเรียน
2) จ านวนสถานศึก ษา ร้อยละ 100 ที่ เ ข้ าร่วมคัดเลื อกสหกรณ์โ รงเรียนต้น แบบ ได้รั บ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด
2) สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน การจั ด ท าแผนการสอนแบบบู ร ณาการ
โดยวิเคราะห์วิธีการ หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์แบบบูรณาการขึ้นใช้เองสัมพันธ์กับการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือโครงการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รบั การพัฒนาให้มีความรูส้ มรรถนะหรือทักษะอาชีพ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพการดารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษที่ 21
- กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์, กิจกรรมส่งเสริมการออม,
กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ, และกิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ)
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
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2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จานวน 175
โรงเรียน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9
3. สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 18,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 18,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม
คัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ

สพท.
18,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

18,000

งบประมาณ
สพฐ.
อื่นๆ
-

-

ระยะเวลา
รวม
18,000 ธันวาคม 2563 กันยายน 2564
18,000
-

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

คัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ
1.1 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครสถานศึกษาทีส่ นใจ
เข้าร่วมพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน การจัดโครงการ
สหกรณ์โรงเรียน โดยส่งเล่มเอกสารรายงานโครงการ
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- เครือข่ายฯ คัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ
18,000
เครือข่ายละ 1 โรงเรียน เครือข่ายละ 2,000 บาท
- จัดทาเกียรติบัตรมอบโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการสหกรณ์
โรงเรียน
1.3 สรุปประเมินผล/ รายงานผลโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
18,000
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

-

-

18,000

-

-

18,000
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง โรงเรียนอาจไม่มีเวลาพอที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โรงเรียน
2) แนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย ง การพั ฒ นาครู ผู้ ส อนเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
แบบบูรณาการกิจกรรมสหกรณ์กับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี กิ จ กรรมสหกรณ์ ใ นสถานศึ ก ษาได้ อย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพตามหลั ก เกณฑ์
ที่กาหนด
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรอบหลักสูตรท้องถิน่
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวสุพชิ ญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 2. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
3. นางสาวจริยา สุธาพจน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
1. เปูาหมายระดับประเด็น การปฏิรปู การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย/ จุ ด เน้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ข้ อ 3 การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้และทัก ษะที่จ าเป็นของโลกใน ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มี วินัย มี ความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
มีทั ศนคติที่ ถูก ต้องต่อ บ้านเมือ ง และ ข้อ 3.4 พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึก ษา ให้เ ป็นครูยุคใหม่
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน สมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย สพป.ราชบุ รี เขต 1 ด้ า นคุ ณ ภาพ ข้ อ ที่ 3.1 ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี
มี วินัย มี ความรัก ในสถาบันหลัก ของชาติ ยึดมั่ นการปกครองในระบอบ ในสถาบันหลัก ของชาติ
ยึดมั่นการปกครองในระบอบ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่ มีศัก ยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน สมรรถนะมี ทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึก ษาธิก ารได้ประกาศใช้ห ลัก สูตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551
ให้เ ป็นหลัก สูตรแกนกลางของประเทศ เมื่ อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 โดยเริ่ม ใช้ในโรงเรียนต้นแบบ
การใช้ ห ลั ก สู ต รและโรงเรี ย นที่ มี ค วามพร้ อ ม ในปี ก ารศึ ก ษา 2552 และเริ่ ม ใช้ ใ นโรงเรี ย นทั่ ว ไป
ในปีการศึกษา 2553 และต่อมามีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับ ปรับ ปรุ ง 2560) เพิ่ ม เติ ม โดยส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามี ห น้าที่ ขับ เคลื่ อนการนาหลัก สูต ร
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แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 และฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พุ ท ธศั ก รา ช 2560 รวมทั้ ง
กรอบหลักสูตรท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน มีการนิเทศติดตามเพื่อให้สถานศึกษา
มีการปรับปรุงเนื้อหาและการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย ทั นต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้า
ในวิท ยาการต่า ง ๆ การส่ง เสริมให้ผู้เ รียนมี ความพร้อมต่อการเรียนรู้ในสิ่ง ต่าง ๆ และในระดับที่ สูง ขึ้น
มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพมี ทั กษะที่ จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี คุณลักษณะ
และสมรรถนะสาคัญที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ
นอกจากนี้ยุท ธศาสตร์ชาติยัง ให้ความส าคัญกั บ การพัฒนาศัก ยภาพและคุณภาพของประชากร
ทุ ก ช่ว งวัย ให้เ ป็ นคนดี เก่ ง และมี คุ ณภาพ ซึ่ ง การพั ฒ นาศัก ยภาพทรั พยากรมนุษ ย์ ได้ ให้ ค วามส าคั ญ
กับการพัฒนาทั้งศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
รวมถึงผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ซึ่งจ าเป็นต้องมีก ารพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้จงึ เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
ศั ก ยภาพของคนให้ มี ทั ก ษะความรู้ ทั ก ษะอาชี พ มี ส มรรถนะที่ มี คุ ณ ภาพสู ง บนฐานพหุ ปั ญ ญา
และกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 จึง ได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน กรอบหลักสูตรท้องถิ่น และทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อพัฒ นา
และประเมิ นการจัดการศึกษาของสถานศึก ษาในสัง กัดให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.2.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรอบหลักสูตร
ท้องถิ่น และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.2.3 เพื่อคัดกรองพหุปัญญารายบุคคลของผู้เรียนและส่งเสริมสถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนการสอน
ที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญ
ั ญารายบุคคล
2.2.4 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อ ยละ 100 ของสถานศึก ษามี ก ารพัฒ นาหลัก สูตรสถานศึก ษาสอดคล้องกั บหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
2) ร้ อยละ 3 ของผู้ เรี ยนทั้ งหมดของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1
ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
3 ) ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด มี ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่ ส ร้ า ง ส ม ดุ ล ทุ ก ด้ า น
และมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล ครบทุกด้าน จานวน 3 แห่ง
4) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รบั การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
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2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) กรอบหลักสูตรท้องถิ่นมีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการนาไปใช้พัฒนาการศึกษา
2) ครู ของสถานศึ กษากลุ่มเปู าหมายผ่ านการพัฒนาและสามารถจั ดท าหลัก สูต รสถานศึ ก ษา
ที่มีการพัฒนา/ ปรับปรุงได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
และสามารถจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้
3) สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น
4) ผู้ เ รี ย นผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ การประเมิ น สมรรถนะส าคั ญ
ตามหลักสูตร และการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตร ระดับดีขึ้นไปเพิ่มขึ้น
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวชี้วัดตามโครงการ
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มขึ้น
3. จานวนของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
7. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
100
3
3
85
85
85
100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
1. โรงเรียนกลุ่ม เปูาหมายได้รับ การพัฒ นาหลัก สูตรสถานศึก ษาโดยการอบรมเชิง ปฏิบัติก าร
จานวน 9 โรงเรียน (โรงเรียนที่มีผู้บริหารเป็นประธานเครือข่าย ฯ )
2. โรงเรี ย นในสั ง กั ด ได้ รั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโดยการอบบรมออนไลน์ / สื่ อ
จานวน 175 โรงเรียน
3. โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายที่ ผู้เรียนได้รับการคัดกรองและได้รับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล
4. โครงการของสานักงานเขตพื้นที่ที่มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175 โรงเรียน ในพื้นที่
อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอวัดเพลง อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา
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3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 8,500 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 8,500 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน …-… บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 ประชุม เชิง ปฏิบัติก ารจัดท ากรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น
1.1 การแต่งตั้งคณะทางานจัดทากรอบหลักสูตรท้องถิ่น
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา กรอบหลักสูตรท้องถิ่น
1.3 ประชาสัมพั นธ์ก ารใช้กรอบหลัก สูตรท้องถิ่น
ในการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
1.4 จัดทาวิดิทัศน์ความรู้ในการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา
กิ จ กรรมที่ 2 การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษา
2.1 จัดทาหลักสูตรการอบรมและเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย
จานวน 9 โรงเรียน
2.3 จัดทาวิดิทัศน์การอบรม
2.4 ประเมินผลความพึงพอใจและรายงานผล
การอบรม
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึก ษาโดยใช้สื่อ วิดิทัศน์ก ารอบรม
และการอบรมออนไลน์
กิจกรรมที่ 4 จัดทาเครื่องมือการประเมิน
พหุปัญญา และการคัดกรอง
4.1 แต่งตั้งคณะทางาน
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือฯ
4.3 ทดลองใช้ในสถานศึกษากลุม่ เปูาหมาย
และดาเนินการคัดกรอง

2

3
4

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
2,850
-

ระยะเวลา
รวม
2,850 ม.ค.2564
- มี.ค.
2564

4,950

-

-

4,950 เม.ย.-พ.ค.
2564

-

-

-

- พ.ค.-ส.ค.
2564

700

-

-

700 ก.พ.2564
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ที่

กิจกรรม

5

กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC
ศึกษานิเทศก์ เพื่อสังเคราะห์การส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาให้ครูผสู้ อนทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
5.1 จัดทาคาสั่งคณะทางาน
5.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ศึกษานิเทศก์ฯ
5.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน PLC
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
กิจกรรมที่ 7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
รวม

6
7

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
-

ระยะเวลา

รวม
-

-

-

-

-

8,500

-

-

8,500

3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทากรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทากรอบหลักสูตรท้องถิ่น
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 15 คน 2 มื้อ
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 15 คน 1 มื้อ ๆ ละ
120 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
2 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
2.1 อบรมเชิง ปฏิบัติก ารโรงเรียนกลุ่ม เปูาหมาย
จานวน 9 โรงเรียน (ครู 9 คน คณะทางาน 6 คน
รวม 15 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 15 คน 2 มื้อ
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 15 คน 1 มื้อ ๆ ละ
140 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
2.2 ค่าวัสดุ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
2,850
-

4,950

-

1,050

-

-

1,800

-

-

-

-

-

1,050

-

-

2,100

-

-

-

1,800
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ที่
3
4

5

6

7

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึก ษาโดยใช้สื่อ วิดิทัศน์ก ารอบรม
และการอบรมออนไลน์
กิจกรรมที่ 4 จัดทาเครื่องมือการประเมินพหุ
700
ปัญญาและการคัดกรอง
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาเครื่องมือฯ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 10 คน 2 มื้อ ๆ ละ
700
35 บาท เป็นเงิน 700 บาท
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC
ศึกษานิเทศก์เพือ่ สังเคราะห์การส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาให้ครูผสู้ อนทุกกล่มสาระการเรียนรูม้ ีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- กระบวนการจัดการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
- การคัดกรองและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
กิจกรรมที่ 7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
8,500
6,700
1,800
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
กิจกรรมหลัก

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เรียนได้รับการประเมินพหุปัญญารายบุคคล
2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและกรอบหลักสูตรท้องถิ่น
3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ความถนัด และทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4) ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ค วามเป็ น มาของท้ อ งถิ่ น เกิ ด ความรั ก และเห็ น คุ ณ ค่ า ของท้ อ งถิ่ น
และประเทศชาติ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 2. นางอรวรรณ แสงทอง
3. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น)
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ แผนย่ อ ยการปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย สพป.ราชบุ รี เขต 1 ด้ า นคุ ณ ภาพ ข้ อ ที่ 3.2 พั ฒ นาผู้เ รี ย นให้ มี ส มรรถนะ
และทั ก ษะด้า นการอ่ าน คณิ ต ศาสตร์ การคิด ขั้ น สู ง นวัต กรรม วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ก าหนดประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัดทั่วประเทศ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพื่อทาการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยใช้แบบทดสอบเน้น
การวิ เ คราะห์ ป ระเมิ น ความสามารถของผู้ เ รี ย น ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ตามมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ดาเนินโครงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อบริห ารจัดการการสอบประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการสอบ ซึ่งจะส่งผลให้ผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียนมีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

97

2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อสอบ และนาข้อสอบที่วิเคราะห์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2.2 เพื่ อ สร้ า งแนวทางหรื อ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ การประเมิ นคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ( NT)
ด้วยการมี ส่วนร่วมของเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากับส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษา
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
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จานวน 9 เครือข่าย ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถนาข้อสอบ
ที่วิเคราะห์ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
2) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความน่าเชื่อถือ สามารถนา
ข้อมูลสาคัญไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
3) เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่ายมี ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผูเ้ รียน (NT) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 3
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

2.5 กลุ่ ม เป้ า หมาย/ ผู้ ไ ด้รั บ ผลประโยชน์ ครู ผู้ ส อนวิ ชาภาษาไทย ครูผู้ ส อนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ 1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9
3. สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสังกัด ตชด.
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 174,460 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 14,050 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 160,410 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1
2

3

4

ที่

กิจกรรม

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
-

กิจกรรมที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์
สอบและระดับสนามสอบ
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้
11,650
ครูผสู้ อนออกแบบการวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผสู้ อนวิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- เผยแพร่ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบด้าน
ภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 (NT)
2 ปีย้อนหลัง
- แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผสู้ อน
หลังจากนาข้อสอบ (NT) ที่วิเคราะห์ 2 ปีย้อนหลัง
ไปใช้กับนักเรียน
กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดทาแนวทาง/ รูปแบบ
การบริหารการจัดสอบ
- คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ (ประธานศูนย์สอบ
ประธานเครือข่าย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที)่
กิจกรรมที่ 4 การนาเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
สถานศึกษาที่มีสทิ ธิ์สอบ สนามสอบ ข้อมูลนักเรียน
ผ่านระบบ NT Access
กิจกรรม

5 กิจกรรมที่ 5 การดาเนินการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT)

สพท.
-

-

รวม

ระยะเวลา

- พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2563
- 11,650 ธันวาคม 2564

5,700

-

-

-

งบประมาณ
สพฐ.
อื่นๆ
138,670
-

5,700 กุมภาพันธ์
2564
- มีนาคม 2564

ระยะเวลา
รวม
138,670 15 – 19
มีนาคม 2564
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ที่

กิจกรรม

5.1 การจัดประชุมชี้แจงและข้อเสนอแนะ แนวทาง
การดาเนินงานการบริหารการประเมิน
(คณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ)
กรรมการ 39 คน
5.2 การจัดประชุมชี้แจงกรรมการระดับ
สนามสอบ ศูนย์สอบย่อยเครือข่ายที่ 1-9
กรรมการ 654 คน
5.3 การรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบไป
ศูนย์สอบย่อย
6 กิจกรรมที่ 6 การจัดสอบตามตารางการ
ประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3
6.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตาม
สนามสอบ 17 คน/ 1 วัน
6.2 รับกระดาษคาตอบจากศูนย์สอบย่อย
กรรมการ 4 คน
6.3 รวบรวมและส่งกระดาษคาตอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 18 คน
(ให้สานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.)
6.4 ประกาศผลสอบ NT
6.3 รวบรวมและส่งกระดาษคาตอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 18 คน
(ให้สานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.)
6.4 ประกาศผลสอบ NT
7 กิจกรรมที่ 7 วิเคราะห์ผล สรุปและรายงานผล
การดาเนินงานโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
สพฐ.
อื่นๆ

สพท.

-

16,040

-

รวม

ระยะเวลา

16,040 24 – 29
มีนาคม 2564

5 พฤษภาคม
2564
2,400

-

-

14,050

160,410

-

2,400 มิถุนายน
2564
174,460 -

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
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ที่ใช้
1
2

3

4

กิจกรรมที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ
และระดับสนามสอบ
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผสู้ อนออกแบบ
การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผสู้ อนวิชาภาษาไทย
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(ครูเครือข่ายละ 2 คนและคณะทางาน รวม 35 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
- ค่าวัสดุ
- เผยแพร่ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบด้านคณิตศาสตร์
(NT) 2 ปีย้อนหลัง
- แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผสู้ อน หลังจาก
นาข้อสอบ (NT) 2 ปีย้อนหลังไปใช้กบั นักเรียน
กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดทาแนวทาง/ รูปแบบ
การบริหารการจัดสอบ
คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ (ประธานศูนย์สอบ
ประธานเครือข่าย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที)่ จานวน
30 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
กิจกรรมที่ 4 การนาเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
สถานศึกษาที่มีสทิ ธิ์สอบ สนามสอบ ข้อมูลนักเรียน
ผ่านระบบ NT Access

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

11,650

-

2,450
4,200
-

5,000

-

-

-

-

2,100
3,600
-

-

5,700

-
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ที่
5

6

7

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
138,670

กิจกรรมที่ 5 การดาเนินการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน
(NT)
5.1 การจัดประชุมชี้แจงและข้อเสนอแนะ แนวทาง
การดาเนินงานการบริหารการประเมิน (คณะกรรมการ
จัดสอบระดับศูนย์สอบ) จานวน 39 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
5.2 การจัดประชุมชี้แจงกรรมการระดับสนามสอบ
ศูนย์สอบย่อยเครือข่ายที่ 1-9 จานวน 654 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท
5.3 การรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบไปศูนย์
สอบย่อย
- ค่าชดเชยน้ามัน (รถสานักงาน)
กิจกรรมที่ 6 การจัดสอบตามตารางการประเมิน
16,040
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
6.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบ
17 คน/ 1 วัน
- ค่าชดเชยน้ามัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 120 บาท จานวน 17 คน
6.2 รับกระดาษคาตอบจากศูนย์สอบย่อย
- ค่าชดเชยน้ามัน
6.3 รวบรวมและส่งกระดาษคาตอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กรรมการ 18 คน
(ให้สานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.)
6.4 ประกาศผลสอบ NT
กิจกรรมที่ 7 วิเคราะห์ผล สรุปและรายงานผล
2,400
การดาเนินงานโครงการ
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เล่มละ 120 บาท
จานวน 20 เล่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
174,460
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

-

2,730
4,680

-

-

45,780
78,480

-

-

-

7,000

-

-

-

-

7,000
2,040

-

-

7,000

-

-

-

-

-

-

-

-

2,400

-

-

162,460

12,000
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง ครูบ างท่านนาเข้าข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ NT Access ไม่ครบถ้วน
เนื่องจากนักเรียนมีการย้ายโรงเรียน
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งวิธีการนาเข้าข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อมูลสถานศึกษาทางกลุ่มไลน์ แจ้งผู้บริหารโรงเรียนช่วยตรวจสอบข้อมูลให้รวดเร็วและถูกต้อง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(NT) เพิ่มขึ้น
2) ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียน (NT) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
3) ส านัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินงานโครงการประเมิ น
คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึก ษา 2563 โดยมีก ารส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียน
พัฒ นาคุณภาพการศึก ษามี ส่วนร่วมในการบริห ารการจัดสอบ/ การประเมิ น ส่ง ผลให้ก ารดาเนินงาน
ในการสอบ/ การประเมิ นมี ป ระสิ ท ธิภาพ รวดเร็ ว มี ความโปร่ง ใสและสะท้ อนถึง คุ ณภาพของผู้เ รีย น
อย่างแท้จริงมีการนาผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพศึกษาทั้งในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
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โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นางอรวรรณ แสงทอง
2. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
3. นางสาวจริยา สุธาพจน์
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
1. เปูาหมายระดับประเด็น เปูาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่ามี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 ด้านการพัฒนาและเสริม สร้างศัก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะ
ด้ า นก ารอ่ า น คณิ ตศาส ตร์ ก ารคิ ด ขั้ น สู ง นวั ต กรรม วิ ท ย าศาส ตร์ แ ล ะเทคโนโล ยี ดิ จิ ทั ล
และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การอ่านและการรู้หนังสือ (Reading & Literacy) เป็นทักษะที่จาเป็นอย่างยิ่ง สาหรับการเรียนรู้
และการพัฒนาชีวิตสู่ความสาเร็จ การอ่านคล่องแคล่วและเข้าใจความหมายจะนามาซึ่งความรู้ และส่งเสริม
ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะ และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต การถ่ายทอด
สื่อสารความรู้ ความคิดให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจได้ เป็นทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีหน้าที่จัดการศึกษาที่ต้องพัฒนาในการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสื่อสารให้แก่เยาวชนตั้ งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ในระดับ
ที่ซับ ซ้อนเมื่ อ เติบ ใหญ่ การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารเข้าใจได้เป็นพื้นฐาน
ที่สาคัญในอันดับแรกๆ ของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน การพัฒนาความสามารถในการอ่าน นอกจาก
ครูจะต้องมีองค์วามรู้เข้าใจทักษะและกระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ทั้งนักเรียน
ปกติและนักเรียนที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้ว ครูต้องเข้าใจความแตกต่างในทุกด้านของผู้เรียน
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
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จัง หวัดราชบุรี มี ภูมิ ป ระเทศที่ ติดชายแดนพม่ า ท าให้มี ก ารหลั่ง ไหลอพยพย้ายถิ่นของชนเผ่า
ด้า นชายแดน และน าบุ ต รหลานที่ อ ยู่ ใ นวั ยเรี ย นเข้ า มาเรี ย นในพื้ น ที่ ใกล้ เ คี ยงกั บ แหล่ ง ที่ ผู้ ป กครอง
ประกอบอาชีพ และยังมีเด็กไทยอีกบางส่วนครอบครัวแตกแยกเด็กไม่ ได้อยู่กับบิดามารดา มีสภาพจิตใจ
ที่เปราะบางไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ หรือเจ็บปุวยเป็นระยะเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาทาให้มีปัญหาการอ่านการเขียนและการสื่อสาร ประกอบกับการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
แต่ ยั ง มี ค ะแนนต่ าด้ า นการอ่ า นรู้ เ รื่ อ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
เห็นความสาคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
2.2.2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาการอ่านออกเขียน
ได้อย่างยั่งยืน
2.2.3 ตรวจสอบและประเมิ น ความสามารถด้ านการอ่า นของผู้ เ รี ยน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.2.4 เพื่อให้ครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดมีแนวทางการใช้ห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนอ่าน
หนังสือได้อย่างมีความสุข
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อ ยละ 80 ของนัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 1 - 6 ได้รับ การประเมินการอ่านเขียน
ภาษาไทย
2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ทุกคน เข้ารับการประเมินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ปีการศึกษา 2563
5) ครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด จานวน 175 คน มีแนวทางการใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็ นแรงจูงใจให้ผู้เรียน
อ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) การอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับเขตพื้นที่มีคุณภาพ
ระดับดีขึ้นไป
2) ครูผู้สอนภาษาไทย มีทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
3) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยสู ง ขึ้ น จาก
ปีการศึกษา 2562
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4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 มีผ ลการประเมิ น การประเมิ นความสามารถด้านการอ่านของผู้เ รียน (Reading Test : RT)
ปีการศึกษา 2563 ไม่ต่ากว่าระดับดี
5) ครูบรรณารักษ์หรือครูผรู้ ับผิดชอบงานห้องสมุด มีทักษะและแนวทางการใช้ห้องสมุดและ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านหนังสือ
ได้อย่างมีความสุข
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่พฒ
ั นาผูเ้ รียนให้อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100
ร้อยละ 95
1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ร้อยละ 3
ผู้เรียน (Reading Test : RT) ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น
1.3 ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเปูาหมายทีพ่ ัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้
ร้อยละ 85
ร้อยละ 100
1.4 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
ร้อยละ 90
มาตรฐานวิชาชีพครู ร้อยละ 90
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ครูบรรณารักษ์หรือผูร้ ับผิดชอบงานห้องสมุด มีทักษะและแนวทางการใช้ห้องสมุด ร้อยละ 80
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทีม่ ีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็น
แรงจูงใจให้ผู้อ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80
2.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตโดยสามารถลงมือปฏิบัติได้
ร้อยละ 80
จริงและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 80
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
พื้นที่ดาเนินการ
1. โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อาเภอเมือง อาเภอ
ปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอวัดเพลง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา)
2. สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 304,180 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 80,600 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 223,580 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) จานวน - บาท
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการการ
สร้างเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน
และจัดทาฐานข้อมูลตามนโยบายเพื่อพัฒนา
การอ่านออกเขียนได้
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผูเ้ กี่ยวข้องชี้แจง
นโยบาย
1.2 จัดทาแผน/ โครงการตามนโยบาย
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้
1.3 สร้างเครื่องมือประเมินการอ่านการ
เขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6
1.4 วิเคราะห์ผลการประเมิน และทา
หลักฐานข้อมูลนักเรียนที่มปี ัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้/ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง/
ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านเป็นรายบุคคล
1.5 สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล
2 กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุก
โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1
2.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผูเ้ กี่ยวข้องชี้แจง
นโยบาย
2.2 ดาเนินการ
2.3 สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล
3 กิจกรรมที่ 3 : ท้าพิสจู น์การอ่านของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
100%
3.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้อง
3.2 สร้างเครื่องมือประเมินการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6
3.3 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย
การอ่าน

สพท.
21,000

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

- 114,160

13,600

-

ระยะเวลา
รวม
21,000 ตุลาคม
2563 –
มกราคม
2564

-

114,160 ธันวาคม–
มีนาคม
2564

-

13,600 กุมภาพันธ์
2564
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3.4 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1แต่งตั้ง
คณะกรรมการออกประเมินการอ่านของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
3.5 คณะกรรมการออกประเมินการอ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
3.6 วิเคราะห์ผลการประเมินการอ่าน
3.7 สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล
4 กิจกรรมที่ 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ เป็นครู
บรรณารักษ์หรือผู้รบั ผิดชอบงานห้องสมุด
4.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผูเ้ กี่ยวข้อง
ชี้แจงนโยบาย
4.2 ดาเนินการ
4.3 สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล
5 กิจกรรมที่ 5 : จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย
และโรงเรียนที่ดาเนินงานพัฒนากลุม่ สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยประสบผลสาเร็จและ
เป็นแบบอย่างได้
5.1 กิจกรรมระดับเครือข่าย
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ระดับเครือข่าย เครือข่ายละ 5,000 บาท
จานวน 9 เครือข่าย
5.2 ดาเนินการการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้อง
5.3 เตรียมงาน/ ดาเนินการ
5.4 สรุปนิเทศ ติดตาม รายงานผล
6 กิจกรรมที่ 6 : นิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรม และการวัดผลประเมินผล
6.1 กาหนดประเด็นการนิเทศ
6.2 จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
6.3 กาหนดปฏิทินการนิเทศ
6.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
6.5 สรุปรายงานการนิเทศ

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ

สพท.

-

73,440

45,000

35,980

-

-

-

-

ระยะเวลา

รวม

73,440 มีนาคม–
เมษายน
2564

80,980 มิถุนายนกรกฎาคม
2564

- ตุลาคม
2563 –
สิงหาคม
2564
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7 กิจกรรมที่ 7 : สรุป/ รายงานผลโครงการ
7.1 วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานโครงการ
7.2 สรุปโครงการ
7.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
7.4 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

สพท.
1,000

งบประมาณ
สพฐ.
อื่นๆ
-

80,600 223,580

ระยะเวลา
รวม
1,000 กันยายน
2564

- 304,180

3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนและจัดทา
ฐานข้อมูลตามนโยบายเพื่อพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้
เป็นครูผู้สอนภาษาไทย จานวน 20 คน
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ
สร้างเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย
จานวน 50 คน มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
1.2 ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการสร้างเครือ่ งมือ
ประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย
จานวน 50 คน มื้อละ 140 บาท จานวน 1 มื้อ
1.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน และทาหลักฐานข้อมูล
นักเรียนที่มีปญ
ั หาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้/
อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง/ ไม่เข้าใจเรื่องทีอ่ ่าน
เป็นรายบุคคล
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์
1.5 สรุปและรายงานผล

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
21,000

2,590

-

3,500

-

-

7,000

-

-

500

10,000
-

5,180

10,000
10,0000
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2

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียน
ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 พัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์บริการเครื่องมือ
และระดับสนามสอบ
2.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผสู้ อนภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สร้างเครื่องมือประเมิน
การอ่านการเขียนและจัดทาฐานข้อมูล ตามนโยบาย
เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
2.3 จัดประชุมชี้แจงและข้อเสนอแนะแนวทางการ
ดาเนินงานการบริหารการประเมิน (คณะกรรมการจัดสอบ
ระดับศูนย์บริการเครื่องมือ)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 26 คน
มื้อละ 35 บาท จานวน 1 มื้อ
2.4 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการสนามสอบ
เครือข่าย 1-9 (470 คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 470 คน
มื้อละ 35 บาท จานวน 1 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการสร้างเครื่องมือ
ประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย
จานวน 470 คน มื้อละ 140 บาท จานวน 1 มื้อ
2.5 การรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษคาตอบ
ไปสนามสอบ
- ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง (รถสานักงาน)
2.6 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น ป. 1
- ค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง (รถสานักงาน)
2.7 คณะกรรมการรวบรวมและส่งกระดาษคาตอบ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1
- รวบรวมและส่งกระดาษคาตอบให้สานักทดสอบ
ทางการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
114,160

-

-

-

-

-

-

-

910

-

-

16,450

-

-

65,800

-

-

-

7,000

-

- 7,000

-

-
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3

4

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมหลัก
2.8 วิเคราะห์ผล และจัดทารายงานผลการสอบ
ให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
1) ค่าวัสดุอุปกรณ์
2) สรุปและรายงานผล
กิจกรรมที่ 3 : ท้าพิสจู น์การอ่านของนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 100%
เกณฑ์การได้รับเกียรติบัตร
- ดีเยี่ยม ร้อยละ 90 - 100
- ดี
ร้อยละ 85 - 89
- ผ่าน ร้อยละ 80 - 84
3.1 จัดจ้างทาโล่รางวัล จานวน 3 รางวัล
รางวัลละ 1,200 บาท
3.2 จัดซื้อกรอบเกียรติบัตร จานวน 30 รางวัล
รางวัลละ 150 บาท
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์
3.4 สรุปและรายงานผล
กิจกรรมที่ 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
การจัดการเรียนสอนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
และการเรียนรู้ เป็นครูบรรณารักษ์หรือผูร้ ับผิดชอบ
งานห้องสมุดจานวน 175 โรงเรียน
4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 214 คน
มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
4.2 ค่าอาหารกลางวัน 214 คน มื้อละ 140 บาท
จานวน 1 มื้อ
4.3 ค่าวิทยากรคนละ 600 บาท/ ชั่วโมง
จานวน 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 3,600 บาท
4.4 ค่าวิทยากรกลุ่ม 4 คน ๆ ละ 600 บาท/ ชั่วโมง
จานวน 6 ชั่วโมง เป็นเงิน 14,400 บาท
4.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์
4.6 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

-

2,000

15,000
-

-

3,600

-

-

-

4,500

-

500

5,000
-

-

14,980

-

-

29,960

-

3,600

-

-

14,400

-

-

-

500

10,000
-

13,600
3,600
2,700
10,000
5,000

73,440

13,930
27,860
3,600
14,400
10,000
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5

กิจกรรมที่ 5 : จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยและ
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ประสบผลสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
5.1 กิจกรรมระดับเครือข่าย
1) จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการระดับเครือข่าย เครือข่ายละ 5,000 บาท
จานวน 9 เครือข่าย
5.2 ดาเนินการการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับประชุม
คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขัน จานวน
104 คน มื้อละ 35 บาท จานวน 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับ
คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขัน
จานวน 104 คน มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน สาหรับคณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการแข่งขัน จานวน 104 คน
มื้อละ 140 บาท จานวน 1 มื้อ
5.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์
5.4 สรุปและรายงานผล
กิจกรรมที่ 6 : นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
และการวัดผลประเมินผล

6
7

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
80,980

-

45,000

-

-

3,640

-

-

7,280

-

-

14,560

-

-

500
-

10,000
-

18,000

1,000
217,680

68,500

7,000
12,000

7,000

-

กิจกรรมที่ 7 : สรุป/ รายงานผลโครงการ
1,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
304,180
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1) ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก ทาให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา
หาความรู้ วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้ประสบความสาเร็จ
2) ผู้ มี ห น้าที่ นิเ ทศ ติด ตามการจั ดการศึก ษาของส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามี จ านวนน้อ ย
ไม่เพียงพอกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
3) สถานศึกษาในแต่ละแห่งมีบริบท ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน แต่แนวทาง
การแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง
4) โรงเรียนอาจมีการนาเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ ข้อมูล
นักเรียนผ่านระบบ NT Access ผิดพลาด
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) เปิดโอกาสให้ครูได้ทาหน้าที่ครูอย่างแท้จริงและมีจานวนเพียงพอ
2) ให้ศึกษานิเทศก์ได้ทาหน้าที่นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหน้าที่ที่แท้จริงของ
ศึกษานิเทศก์และให้มีจานวนศึกษานิเทศก์จานวนเพียงพอ
3) เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียน
การสอนตามบริ บ ทของตนเองตามทฤษฎี ร ะเบิ ด จากข้ า งในของ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภูมิพลมหาราช ภายใต้การกากับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้บริหารระดับสูง
4) ประชาสั ม พั น ธ์ แจ้ ง วิ ธี ก ารน าเข้ า ข้ อ มู ล และตรวจสอบข้ อ มู ล สถานศึ ก ษาทางกลุ่ ม ไลน์
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนช่วยตรวจสอบข้อมูลให้รวดเร็วและถูกต้อง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนทุกกลุ่มเปูาหมายใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร และสื่อสารได้อย่างสัมฤทธิ์ผล มีผลสัมฤทธิ์
การเรียนภาษาไทยสูงขึ้น ส่งผลต่อ การเรียนรู้ก ลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นซึ่ง จะเป็นการยกระดับภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม
2) ครูผู้สอนภาษาไทยมีศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและครูกลุ่มสาระอื่น
ร่วมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรียน โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สถานศึกษาสามารถดาเนินงานพัฒนาการอ่านออกเขียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

113

โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวพัชรี ศุภษร 2. นางประกายมาศ บุญสมปอง
3. นายคารณ สะอาด 4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
1. เปูาหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
1. เปู า หมายระดั บ ประเด็ น คนไทยมี ก ารศึ ก ษาที่ มี ม าตรฐานสากลเพิ่ ม ขึ้ น มี ทั ก ษะ
ที่ จาเป็ น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้นมีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้ อ งกับ นโยบาย/จุ ด เน้ น กระทรวงศึก ษาธิก าร ข้ อ ที่ 1 การพั ฒ นาและเสริ ม สร้า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 2 พัฒ นาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะ
ด้ า นก ารอ่ า น คณิ ตศาส ตร์ ก ารคิ ด ขั้ น สู ง นวั ต กรรม วิ ท ย าศาส ตร์ แ ล ะเทคโนโล ยี ดิ จิ ทั ล
และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจาวัน
เนื่องจากเป็นเครื่อ งมื อ ส าคัญ ในการติดต่อสื่อสาร การศึก ษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก เป็นการช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เข้าใจตนเองและผู้อื่ นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ และจุดเน้น สาคัญที่สาคัญของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ภายใน 3 ปี
ยกระดับภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
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สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ตระหนัก ถึง ความส าคัญ ของการจัด
การเรียนการสอนกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดทาโครงการพัฒ นาการจัดการเรียน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศขึ้น เพื่อพัฒ นาเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนครูผู้สอน
กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ภาษาต่ า งประเทศ ให้ส ามารถจัด กิ จ กรรมการเรีย นรู้เ พื่ อ พัฒ นาทั ก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารในชีวิตประจาวัน และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อ พัฒ นาครูผู้ส อนกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสามารถ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ของผู้ เ รีย นในการใช้ภ าษาอัง กฤษเพื่ อการสื่ อสารในชี วิต ประจ าวัน ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
2.2.2 เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ)
ของสถานศึกษาให้เพิ่มขึ้น
2.2.3 เพื่ อส่งเสริมสนับสนุนให้ส ถานศึกษาที่ มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารมากกว่า
2 ภาษา
2.2.4 เพื่ อ นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของสถานศึกษา
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครู ผู้ ส อนกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ (ภาษาอั ง กฤษ) ได้ รั บ การพั ฒ นา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน จานวน 175 คน
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาพรวม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารมากกว่า
2 ภาษา
4) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 100
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการพัฒนามีทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาพรวม
ของส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึกษา เพิ่ม ขึ้น และส่ง ผลให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวันได้มากขึ้น
3) สถานศึ ก ษาในสั ง กั ดได้รั บ การนิเ ทศ ติ ดตามและประเมิ นผลการจัด การศึ ก ษา และ
สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู
1.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น
1.3 จานวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา
1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน

ค่าเป้าหมาย
90
3
2
100
80

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
1. ครูกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175 โรงเรียน
3. ผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาราชบุรี เขต1 ในพื้นที่ 6 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมือง อาเภอปากท่อ อาเภอวัดเพลง อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 52,770 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 52,770 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
--

1 Team work for Develop English Teaching
Activities
1.สารวจและจัดทาสารสนเทศครูผสู้ อนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
3.จัดทาช่องทางการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ ความรู้
ข่าวสาร ครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
29,220
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน รุ่นที่ 1 เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-5 จานวน 102 คน
2.1 แต่งตั้งคณะทางาน
2.2 ประชุมคณะทางาน
2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
23,550
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน รุ่นที่ 2
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6-9
จานวน 75 คน
3.1 แต่งตั้งคณะทางาน
3.2 ประชุมคณะทางาน
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา โดยการใช้
เครื่องมือสารวจ การจัดกิจกรรมในโรงเรียน/ ชั้นเรียน
5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
6 สรุปผลการรายงานและดาเนินโครงการ

-

ระยะเวลา

รวม

- ต.ค 2563 ก.ย. 2564

-

-

- ต.ค 2563 ก.ย. 2564

-

-

- ต.ค 2563 ก.ย. 2564

-

-

- ก.ค. 2564
- ก.ย. 2564

-

-

-

-

- ก.ค.2564ก.ย.2564
- ก.ค.2564
-ก.ย.2564
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรมหลัก

Team work for Develop English Teaching
Activities
2 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่ อการสื่ อ สารในชี วิต ประจ าวั น รุ่น ที่ 1. เครื อข่ า ย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-5 และคณะทางาน 122 คน
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท จานวน 122 คน
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จานวน 122 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
3 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่ อ การสื่ อ สารในชี วิ ต ประจ าวั น รุ่ น ที่ 1 เครื อ ข่ า ย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 -9 และคณะทางาน 95 คน
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท จานวน 95 คน
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จานวน 95 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน 6 ชั่วโมง
ชั่วโมงละ 600 บาท
4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนเพื่ อ การสื่ อ สารมากกว่ า 2 ภาษา โดยการใช้
เครื่องมือสารวจ การจัดกิจกรรมในโรงเรียน/ ชั้นเรียน
5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
6 สรุปผลการรายงานและการดาเนินโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
29,220

3,600

17,080
8,540

23,550

13300
6,650
3,600
-

-

-

-

52,770

7,200

45,570

-

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
1.1 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทาให้
ไม่สามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการได้
1.2 การมี เ จตคติเชิง ลบต่อภาษาอัง กฤษ หรือภาษาต่างประเทศ จึงท าให้รู้สึกไม่ เปิดใจ
และไม่ ยอมรั บ การเปลี่ยนแปลงการจัด กิ จ กรรมการเรียนการสอน รวมไปถึ ง การไม่ ก ล้า สื่อสาร และ
แสดงออก
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2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
2.1 การจัดอบรมหรือพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบ Online สร้างคลัง
ความรู้ หรือการเข้าถึงผ่านทาง Application ของครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2.2 จัดทาแบบสารวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและครู
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูผู้ส อนกลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสามารถจัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้
ของผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธิ์สาระภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
เพิ่มขึ้น
3) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา
4) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 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 พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
1. เปูาหมายระดับประเด็น เปูาหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการ
พัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุ ณภาพ ข้อที่ 3.3 ปรับ หลัก สูตรเป็นหลัก สูตรฐาน
สมรรถนะที่ เ น้นการพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก ที่ จ าเป็นในแต่ล ะระดับ จัดกระบวนการเรีย นรู้แบบลงมื อ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส ร้ า งสมดุ ล ทุ ก ด้ า น ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
พัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ มี การปฏิรูป ระบบประเมิน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดเน้นด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ด้วยการจัดให้มีระบบการประเมินสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ผู้บริหารและครูซึ่งเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา ต้องได้รับการพัฒ นาให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมิ นและการประกั น
คุณภาพภายในที่ ชัดเจน ตามมาตรฐานการประกั นคุณภาพภายในและการประเมิ นคุณภาพภายนอก
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึก ษา อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ก ารดาเนินงานประกั นคุณภาพภายในของสถานศึก ษา มี ก ารพัฒ นา
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น โดยมีเปูาหมาย
ส าคั ญ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการประกั น คุณ ภาพภายในสถานศึ ก ษามี ป ระสิท ธิ ภ าพ พั ฒ นา
อย่างยั่งยืนและพร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอกตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.2.2 เพื่อกากับ ติดตาม และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาให้เกิดการ
ทางานอย่างยั่งยืน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้ บ ริห าร ครูผู้รับ ผิดชอบงานประกั นคุณ ภาพการศึก ษา บุคลากรทางการศึก ษาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนในสังกัดจานวน 175 โรงเรียน จานวน 365 คน
2) สถานศึกษาที่เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จานวน 160 แห่ง
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือในการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
2) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับดีขึ้นไป
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ
การประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีขึ้นไป
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ปฐมวัย ระดับดีขึ้นไป
1.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับดีขึ้นไป
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ ัดทารายงานผลการประเมินตนเอง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

2.5 กลุ่ม เป้าหมาย/ ผู้ไ ด้รับผลประโยชน์ ผู้บริห าร ครูผู้รับ ผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อาเภอเมือง
อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอวัดเพลง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา) จานวน 175 โรงเรียน
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3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 183,730 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 84,480 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 99,250 บาท
3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ) จานวน - บาท
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการผูบ้ ริหาร
และผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเพื่อชี้แจง
แนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์มาตรฐานและเตรียม
ความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอก
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือ และ
เครื่องมือการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน
1.3 จัดทาคู่มือและเครื่องมือการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน
1.4 จัดส่งเครื่องมือให้แก่สถานศึกษา
2 กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะกรรมการเพือ่
วางแผนการใช้เครื่องมือเพือ่ ออกประเมิน
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยให้
คณะกรรมการสรุป
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือ และ
เครื่องมือการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน
2.3 จัดทาคู่มือและเครื่องมือการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน
2.4 จัดส่งเครื่องมือให้แก่สถานศึกษา

สพท.
-

38,930

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
99,250
-

-

-

ระยะเวลา
รวม
99,250 กุมภาพันธ์
2564

38,930 มีนาคม
2564
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ที่

กิจกรรม

3 กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตามและประเมิน
ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนในสังกัด
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
3.2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ
3.3 ดาเนินการนิเทศ
3.4 ประชุมสรุปสะท้อนผลการนิเทศ
3.5 จัดทาเอกสารรายงานผลการนิเทศ
4 กิจกรรมที่ 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทารายงานประจาปีของสถานศึกษา
(SAR) ปีการศึกษา 2563
4.1 จัดทาร่างรายงานประจาปีของ
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563
4.2 ส่งร่างคูม่ ือ SAR ให้แก่สถานศึกษา
4.3 สรุปรายงานประจาปีของสถานศึกษา
ในระดับเครือข่ายสถานศึกษา
4.4 สรุปรายงานประจาปีของสถานศึกษา
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.5 เผยแพร่รายงานประจาปีแก่สาธารณชน
5 กิจกรรมที่ 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ
5.1 วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานโครงการ
5.2 สรุปโครงการ
5.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5.4 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

สพท.
-

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

45,050

-

-

500

-

-

84,480

99,250

ระยะเวลา

รวม

- กุมภาพันธ์
2564

45,050 มีนาคม
2564

500

เมษายน
2564

- 183,730

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
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1

2

กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการผูบ้ ริหาร และ
ผู้รบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเพือ่ ชี้แจงแนวทาง
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์
มาตรฐานและเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพ
ภายนอก
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผูบ้ ริหารผู้รบั ผิดชอบ
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จานวน 425 คน มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวันผู้บริหารผูร้ ับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จานวน 425 คน มื้อละ 140 บาท จานวน 1 มื้อ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 2 : ประชุมคณะกรรมการเพือ่ วาง
แผนการใช้เครื่องมือเพือ่ ออกประเมินการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยให้
คณะกรรมการสรุป
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะทางานวิเคราะห์
การจัดทาคู่มือและเครือ่ งมือการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
จานวน 25 คน มื้อละ 35 บาท จานวน 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวันคณะทางานวิเคราะห์การจัดทา
คู่มือและเครื่องมือการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จานวน 25 คน มื้อละ 140 บาท
จานวน 1 มื้อ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าเบี้ยเลี้ยงดาเนินการประกันกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของคณะกรรมการ จานวน 9 เครือข่าย
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน รวม 54 คน
คนละ 120 บาท ดังนี้

ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
99,250

-

29,750

-

-

59,500

-

-

-

10,000

-

1,750

-

-

3,500

-

-

31,680

2,000
-

13,510
27,020
15,000
38,930

13,510
27,020
0
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ที่

3

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมหลัก
1) เครือข่ายที่ 1 ออกประเมิน 19 โรงเรียน
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท
ต่อวัน จานวน 10 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
2) เครือข่ายที่ 2 ออกประเมิน 15 โรงเรียน
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท
ต่อวัน จานวน 8 วัน เป็นเงิน 2,880 บาท
3) เครือข่ายที่ 3 ออกประเมิน 18 โรงเรียน
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท
ต่อวัน จานวน 9 วัน เป็นเงิน 3,240 บาท
4) เครือข่ายที่ 4 ออกประเมิน 21 โรงเรียน
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท
ต่อวัน จานวน 11 วัน เป็นเงิน 3,960 บาท
5) เครือข่ายที่ 5 ออกประเมิน 23 โรงเรียน
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท
ต่อวัน จานวน 12 วัน เป็นเงิน 4,320 บาท
6) เครือข่ายที่ 6 ออกประเมิน 20 โรงเรียน
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท
ต่อวัน จานวน 10 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
7) เครือข่ายที่ 7 ออกประเมิน 17 โรงเรียน
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท
ต่อวัน จานวน 9 วัน เป็นเงิน 3,240 บาท
8) เครือข่ายที่ 8 ออกประเมิน 20 โรงเรียน
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท
ต่อวัน จานวน 10 วัน เป็นเงิน 3,600 บาท
9) เครือข่ายที่ 9 ออกประเมิน 17 โรงเรียน
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน คนละ 120 บาท
ต่อวัน จานวน 9 วัน เป็นเงิน 3,240 บาท
กิจกรรมที่ 3 : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัด

-

-

-
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ที่
4

5

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
45,050

กิจกรรมที่ 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทา
รายงานประจาปีของสถานศึกษา (SAR)
ปีการศึกษา 2563
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผูบ้ ริหาร
ผู้รบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา จานวน 205 คน มื้อละ 35 บาท
45,000
จานวน 2 มื้อ
- ค่าอาหารกลางวันผู้บริหารผูร้ ับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จานวน 205 คน มื้อละ 140 บาท จานวน 1 มื้อ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ
500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
183,730
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

-

14,350

-

-

28,700
-

2,000

-

500
169,730

14,000

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
- ข้อจากัดทางด้านงบประมาณทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาหมายของโครงการ
- ภาระงานของผู้บริหารและครูมีจานวนมากส่งผลให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ
- ขาดความรู้ ความเข้า ใจ ในการเขี ยนรายงานการประเมิ นตนเอง SAR แนวใหม่
การดาเนินแนวทาง และระยะเวลาการดาเนินงานที่ ชัดเจนเพื่อให้ก ารดาเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ใช้การดาเนินงานผ่านเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้งบประมาณ
- จัดทาแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพ คู่มือการดาเนินงาน และนิเทศ กากับ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง
- จัดทาแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR เพื่อเป็นกรอบให้โรงเรียนจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน
ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2) สถานศึก ษาในสัง กั ดได้รับ การก ากับ ติดตามและช่วยเหลือระบบการประกั นคุณภาพ
การศึกษาส่งผลให้มีการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างยั่งยืน
3) สถานศึกษามีความพร้อมต่อการรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวพัชรี ศุภษร
2. นางอรวรรณ แสงทอง
3. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เปูาหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ ปัญ หาปรั บ ตัว สื่อ สาร และท างานร่ วมกั บ ผู้ อื่ นได้ อย่ า งมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้นมีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้ อ งกับ นโยบาย/จุ ด เน้ น กระทรวงศึก ษาธิก าร ข้ อ ที่ 1 การพั ฒ นาและเสริ ม สร้า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะหลัก
ที่จ าเป็นในแต่ล ะระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมื อปฏิบัติจริง รวมทั้ง ส่ง เสริมการจัดการเรียนรู้
ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายเร งรัดการพัฒ นาคุณภาพการศึก ษา
โดยใชผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นกลไกในการขับ เคลื่อนการยกระดับ คุณภาพ
การศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการ
ส่งเสริม สนับ สนุน ให้โรงเรียน วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์จากการประเมิ นที่ได้ ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
การจั ด การเรี ย นการสอนของครู เพื่ อ ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม และพั ฒ นานั ก เรี ย นทุ ก คนให้ มี คุ ณ ภาพ
ตามเกณฑ์ เ ปู าหมาย และมาตรฐานของหลั ก สูต รอย่า งเต็ ม ศั ก ยภาพเป็ น รายบุ ค คลอย่ างเป็น ระบบ
ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาตลอดแนว
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวางแผนขับเคลื่อน
การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบส่งผลให้การวัดและประเมินผลมีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส
และสามารถใช้ผ ลการประเมิ นมาพั ฒ นาการเรียนการสอนให้มี คุณภาพมาตรฐานหลัก สูตรการศึก ษา
และเป็นที่ยอมรับของสังคม
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อพั ฒ นาครูให้มี ความรู้ความเข้าใจการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2.2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) เพิ่มขึ้น
2.2.3 เพื่อนิเทศ ติดตาม ระบบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระหลักในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาที่ 6
และชั้นมั ธยมศึก ษาปีที่ 3 เข้าร่วมการพัฒ นาด้านการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จานวน 205 คน
2) นัก เรีย นมี คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดับ ชาติ ขั้น พื้นฐาน ( O-NET)
ชั้นประถมศึกษาที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น ร้อยละ3
3) สถานศึ ก ษามี คะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบทางการศึ กษาระดั บชาติ ขั้ นพื้ นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น ร้อยละ3
4) สถานศึ ก ษา ได้ รับ การนิเ ทศ ติดตามและประเมิ น ผลระบบการวัด และประเมิ นผล
จานวน 175 แห่ง
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระหลักในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) นัก เรี ยนมี คะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET)
ชั้ น ประถมศึ ก ษาที่ 6 และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ผ ลการประเมิ น ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มขึ้น
3) สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามระบบการวัด และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ครูชั้นประถมศึกษาที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย
3
80
100
80

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
1) ครู วิ ช าการ/ ครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระหลั ก ในการทดสอบระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน ( O-NET)
ชั้น ประถมศึ ก ษาที่ 6 และชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 ทุ ก โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ
1. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาราชบุรี เขต1 ในพื้นที่ 6 อาเภอ ได้แก่
อาเภอเมือง อาเภอปากท่อ อาเภอวัดเพลง อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 55,850 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 55,850 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน - บาท
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
-

1 วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง และจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศ
2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและ
55,850
ประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
4 รายงานผลการดาเนินงานโครงการ
(ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจริงทุกรายการ)

-

รวม

ระยะเวลา
- ธ.ค. 2563 ก.พ. 2564

55,850 พ.ค. 2564 ก.ค. 2564
- ก.ค. 2564 - ก.ค.-กย.2564
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

3
4

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
วิเ คราะห์ ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง และจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
เพื่ อ น าไปเปรี ยบเที ย บ ค้น หาปั จ จั ย ในพัฒ นาและ
ส่ ง เสริ ม ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ
ขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาระบบการวั ด และ
55,850
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามแนวทางการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
3.1 ประชุมวางแผน
3.2 จัดทาคู่มือ/แนวทางการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามแนวทางการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวการประเมิ น ผลระดั บ ชาติ
(O-NET) ครูวิชาการ/ครูผู้สอนกลุ่มสาระหลักในการ
ท ด ส อ บ ร ะ ดั บ ช า ติ ขั้ น พื้ น ฐ า น ( O-NET)
ชั้นประถมศึก ษาที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
คณะทางาน รวมจานวน 225 คน
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท จ านวน
31,500
225 คน
- ค่า อาหารว่ างและเครื่ อ งดื่ ม 2 มื้ อ ๆ ละ35 บาท
15,750
จานวน 225 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน 6 ชั่วโมง
3,600
ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 1 คน
- ค่าเอกสาร
5,000
นิเทศ ติดตามและประเมินผล
สรุปผลการรายงานและการดาเนินโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
55,850
3,600 47,250
5,000
กิจกรรมหลัก
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
1.1 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทาให้
ไม่สามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการได้
1.2 ภาระงานครูถูกผลกระทบจากนโยบายหรือระบบการวัดประเมินผลต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นปัญหาที่เกิดจากภาระงานที่มากเกินไปและทุกภาระงานถูกกดดันด้วยการประเมิน ทาให้ครูไม่สามารถ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างเต็มที่
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
2.1 การจัดอบรมหรือพัฒนาพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) Online สร้างคลังความรู้ หรือการเข้าถึงผ่านทาง Application
2.2 จัดทาแบบสารวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและครู
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูกลุ่มเปูาหมายสามารถดาเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น
3) สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามระบบการวัด และประเมินผลอย่างต่อเนื่องส่งผล
ให้ครูสามารถวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

131

โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 2. นางอรวรรณ แสงทอง
3. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาล 4. นายบุญประคอง โครตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การปฏิรปู กระบวนการเรียนรูท้ ี่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ แผนย่ อ ยการปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. เปูาหมายของแผนแม่ บ ทย่อย คนไทยได้รับการศึก ษาที่ มี คุณภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย สพฐ. ด้ า นคุ ณ ภาพ ข้ อ ที่ 3.1 พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ได้กาหนดนโยบายการจัดการศึกษาของชาติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ แ ละคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรม
ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อื่ นได้อย่างมีความสุข ” (ศึกษาธิการ. 2542:5) โดยยึด แนวทาง
การจัดการศึก ษาบนพื้ นฐานข้อ เท็ จจริง ที่ ว่า ผู้เ รียนทุ ก คนมี ความสามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้
และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงครูผู้สอนและผู้บริหาร
ที่จะต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้มีโอกาสพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้ต้องมุ่งเน้นความสาคัญ
ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
จะต้อ งจัดเนื้อ หาสาระและกิ จ กรรมให้ เ หมาะสมสอดคล้องกั บ ความสนใจและความถนัด ของผู้ เรีย น
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โดยคานึง ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการสนับ สนุนให้ผู้เ รียนได้ฝึก ทักษะกระบวนการคิด
การจั ด การ การเผชิ ญ สถานการณ์ แ ละการประยุ ก ต์ ค วามรู้ เ พื่ อ มาใช้ ปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ย
การจั ด กิ จ กรรมให้ผู้ เ รีย นได้ เ รี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริง ฝึ ก การปฏิ บัติ ท าได้ คิด เป็ น รั ก การอ่ า น
และเกิ ด การใฝุ เ รี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง ต้ อ งจั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะการผสมผสาน
สาระการเรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ ให้ ส มดุ ล กั น ควบคู่ ไ ปกั บ การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมและค่ า นิ ย มอั น พึ ง ประสงค์
ไว้ในทุกวิชาด้วย (วิชาการ. 2542 : 13) วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ถูกบรรจุ
อยู่ในหลักสูตรของทุกสถานศึกษาที่ มุ่ง เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีทักษะการคิดคานวณ คิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย รวมถึงครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคั ญ ทั ก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 ในการจัด การเรี ยนรู้ส่ง เสริม และพัฒ นาทั ก ษะด้านการคิดและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฉะนั้นจึงต้องมี การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เ พื่อให้
นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น รวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง
กว่าเปูาหมายของโรงเรียนที่กาหนด จึงเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนทุกคนจะต้องมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อม
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้ สามารถนาทักษะ
การคิดไปใช้ในการแก้ปัญหา และครูผู้ สอนให้ความสาคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกาหนดไว้ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
2.2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของสถานศึกษาให้สูงขึ้น
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้ส อนวิชาคณิ ตศาสตร์ จ านวน 175 คน ได้รับ การส่ง เสริ ม สนับ สนุนและพัฒ นา
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
2) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ่ ม สาระคณิ ต ศาสตร์ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนมีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
2) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3) สถานศึ ก ษาน าผลการนิ เ ทศติ ด ตามไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ
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2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของผู้เรียนได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
1.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของผูเ้ รียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 50
ร้อยละ 90
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 175 คนและนักเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 65,600 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 65,600 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม
กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

สพท.
65,600
65,600

งบประมาณ
สพฐ.
อื่นๆ
-

-

ระยะเวลา
รวม
65,600 พฤษภาคม
2564
65,600
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ งการจัดการเรียน
65,600
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางาน
1.2 ประชุมคณะทางาน/ วางแผนการดาเนินงาน/
จัดทาคู่มือการอบรม จานวน 24 คน
1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ สู่ศตวรรษที่ 21 จานวน 200 คน
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน 1 คน ๆ ละ 6
3,600
ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท
14,000
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท
28,000
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
- 20,000
1.4 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์
1.5 สรุปและรายงานผล
กิจกรรมหลัก

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

65,600

3,600

42,000

20,000

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจ จัยความเสี่ยง งบประมาณมี ความจ าเป็น ในด้านการจัดอบรมครูเ พื่อส่งเสริม พัฒ นา
การเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21
2) แนวทางการบริห ารความเสี่ย ง การส่ง เสริม การเรี ยนการสอน โดยสร้ างหรื อค้ นคว้ า
นวัตกรรมที่ทันสมัยมาเผยแพร่ให้กับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์
2) ผู้ เ รี ย นทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์
3) ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (NT) ด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สูงขึ้น
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางประกายมาศ บุญสมปอง 2. นางสาวพัชรี ศุภษร
3. นางสาวจริยา สุธาพจน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เปูาหมาย
1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
2. ประเด็น 1.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล
ทั้ง ด้านร่างกาย สติปัญ ญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มี ความรู้ และทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
รักการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี สานึกพลเมือง มีความกล้า หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอด ชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4 ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานด้านการศึก ษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิ ติ เพื่อมุ่ งเปูาหมาย คือ ผู้เรียน
ทุก ช่วงวัย จัดการศึก ษาทุ ก ระดับ ทุ ก ประเภท โดยใช้ห ลัก สูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ ง แนวทางการจัด
การเรียนรู้เ ชิง รุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่ส อดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาแห่ง ชาติ
ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลัก สูตรสถานศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นของ
ก ลุ่ ม เ ปู า ห ม า ย แ ล ะ แ ต ก ต่ า ง ห ล า ก ห ล า ย ต า ม บ ริ บ ท ขอ ง พื้ น ที่ พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ
การคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เ ชิงรุก
(Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ
เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้นพัฒนา
ผู้เ รียนให้มีความรอบรู้และทั ก ษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมื อ ในการดารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทั ศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ รวมทั้ งสอดคล้องกั บความต้องการของ
ประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมี นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึก ษาธิก าร ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ยึดเป็นกรอบ
การดาเนินงาน พร้อมทั้งขับเคลื่อน การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัด
สพฐ. ในการพัฒนาสมรรถนะครู ให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กาหนดไว้
แล้วอย่างเคร่งครัด จริงจังและต่อเนื่อง กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ
การสอนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบมีการวางแผนการสอนเพศวิถีศึกษาให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
และการทางานเรื่องเพศ ให้ครอบคลุมทั้งระบบด้านการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือ การจัดกิจกรรม
ส่ง เสริม การเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อ มทั้ ง ให้ป ฏิบัติต ามแนวทางการขับ เคลื่อนโครงการพัฒ นาการเรียนรู้
แบบ electronic-Learning
การบริห ารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ให้ตอบสนอง
นโยบายและเปูาหมายการจัดการศึกษานั้นสิ่งสาคัญคือการพัฒ นาการจัด การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีคุณภาพ และยกระดับ คุณภาพการศึก ษาให้พัฒนาอย่างยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามนโยบายจุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัดและในบริบทของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาราชบุรีเขต เขต 1 จึง จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และการพัฒนาความรู้ด้านการสอนเพศวิวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มี
ความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้พลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ในตัวผู้เรียน
2.2.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
เพศวิ ถี แ ละทั ก ษะชี วิ ต และมี ค วามสามารถในการจั ด การเรี ย นการสอนเพศวิ ถี ศึ ก ษา แบบเชิ ง รุ ก
(Active Learning)
2.2.3 เพื่อดาเนินการนิเ ทศ ติดตาม ตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต และการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
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2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน 175 คน ของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึก ษา จานวน 175 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ
ติดตามพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้สุขศึก ษาและพลศึก ษา มี ความรู้ความสามารถในการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายนักเรียนในโรงเรียนได้
2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนา และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)
3) ผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความสามารถด้านกีฬา เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1.2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ
ด้านกีฬา
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครู
เพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning,obec.go.th
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาจัดทาหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

ค่าเป้าหมาย
90
50
100
80
90

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ของโรงเรียนสัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ จานวนทั้งสิน้ 108,300 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 103,300 บาท
3.1.2 งบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จานวน 5,000 บาท
3.1.3 อื่น ๆ จานวน - บาท
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายนักเรียนในโรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 : การขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือฯ
2.3 จัดทาแนวทาง
2.4 สารวจและคัดเลือกโรงเรียนและครูเพศวิถีศึกษา
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กากับติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน
3.1 นิเทศ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
3.2 นิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิตในลักษณะการจัดกิจกรรมแบบ
Active Learning
กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล

2

3

4

รวม

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่น ๆ
54,950
48,350

-

ระยะเวลา
รวม
54,950 ต.ค.63–
ก.ย.64
48,350 ต.ค.63–
ก.ย.64

-

ต.ค.63–
ก.ย.64
-

5,000

-

-

-

-

103,300

5,000

5,000

- ต.ค.63–
ก.ย.64
- 108,300

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูพลศึกษามุ่งสู่
ความเป็นเลิศ อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ
สมรรถภาพในโรงเรียน
1.1 ค่าอาหารกลางวันจานวน 195 คน มื้อละ 140 บาท
จานวน 1 มื้อ
1.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 195 คน 35
บาท/ มื้อ จานวน 2 มื้อ
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน 1 คน ชั่วโมงละ
1,200 บาท จานวน 3 ชั่วโมง
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จานวน 3 คน
ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 3 ชั่วโมง
1.5 ค่าวัสดุ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
54,950
-

27,300

-

-

13,650

-

3,600

-

-

5,400

-

-

-

-

5,000
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3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
2

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
48,350
-

กิจกรรมที่ 2 การขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
- ค่าอาหารกลางวันจานวน 195 คน มื้อละ 140 บาท
- 27,300
จานวน 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 195 คน
- 13,650
35 บาท/ มื้อ จานวน 2 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน 1 คน ชั่วโมงละ 600
1,800
บาท จานวน 3 ชั่วโมง
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุม่ จานวน 2 คน
3,600
ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 3 ชั่วโมง
2.2 ค่าวัสดุ
- 2,000
3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศ กากับติดตาม และประเมินผล
5,000
3.1 นิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต
5,000
ในลักษณะการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning
3.2 นิเทศ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
108,300 14,400 86,900 7,000
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
- ผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา ไม่ครบตามจานวนที่กาหนดตามโครงการ
- บางโรงเรียนมีครูผสู้ อนไม่ตรงตามวิชาเอก ทาให้ไม่เข้าใจในเทคนิคและวิธีการจัดการเรียน
การสอน
- การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- สารวจจานวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้จานวนของผู้ที่ต้องการ
เข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน
- จัดท าแนวทางรองรับ กรณีก ารเกิ ดสถานการณ์ฉุก ฉิน เช่น การอบรมออนไลน์ การนิเ ทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูได้รับความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
แบบเชิงรุก (Active Learning)
2) ครูได้รับความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและดาเนินการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล และโรงเรียน CONNEXT- ED
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางประกายมาศ บุญสมปอง 2. นางสาวศุภากร ทองน้อย
3. นายคารณ สะอาด

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เปูาหมาย
1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
2. ประเด็น 1.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่ มี ความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี สานึกพลเมือง มีความกล้า หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอด ชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึง บริก าร
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
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
กระทรวงศึกษาธิก ารและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายเร่งรัดปฏิรูป
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้ดาเนินการขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์
ชาติ เป็ นเปู าหมายในการพั ฒ นาประเทศอย่างยั่ง ยื นตามหลั ก ธรรมาภิบ าล เพื่อใช้เ ป็ นกรอบในการ
จัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย
ดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579 โดย นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยึดเป็นกรอบการดาเนินงานในการจัดทาแผน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ เพื่อมุ่งเปูาหมาย คือ ผู้เรี ยนทุกช่วงวัย จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้
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หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษา ตามความต้องการจาเป็นของกลุม่ เปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่พัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู
ให้มากขึ้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดารงชีวิตและสร้างอาชีพ
อาทิ การใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สุข ภาวะและทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การดู แลสุ ข ภาพ รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ในการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ตอบสนอง
นโยบายและเปูาหมายการจัดการศึกษานั้นสิ่งสาคัญคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมจากส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่นามาซึ่งการพัฒนา เครือข่ายโรงเรียน
ประจาตาบล และโรงเรียนที่เข้าร่วมนโยบายต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้พัฒนา
อย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามนโยบายจุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัดและในบริบท
ของสานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี ประสิทธิภาพ คุ้มค่า จึงจัดทาโครงการ
นโยบายสาคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ พั ฒ นาครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาโรงเรี ย นคุ ณภาพประจ าต าบลและโรงเรี ย น
CONNEXT - ED ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)
ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามนโยบาย และจุดเน้น
2.2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม และขับ เคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลและ
โรงเรียน CONNEXT - ED ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) พั ฒ นาครู โรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ าต าบล จ านวน 50 โรงเรี ย น และโรงเรี ย น
CONNEXT- ED จานวน 33 โรงเรียน
2) โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน 50 โรงเรียน และโรงเรียน CONNEXT- ED จานวน
33 โรงเรี ย น ได้ รั บ การนิ เ ทศ ติ ด ตาม และขั บ เคลื่ อ นการจั ด การศึ ก ษาตามนโยบายของรั ฐ บาล
กระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ.
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจาตาบลทุกโรงเรียนได้รั บ
การพัฒนาและสามารถจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) ตอบสนอง นโยบายและจุดเน้น
2) ผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความสามารถในด้านทักษะวิชาการ และด้าน
ทักษะชีวิตต่าง ๆ ตามนโยบายและจุดเน้นที่กาหนด
3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการโรงเรียน CONNEXT- ED ทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนา
ตามนโยบายและจุดเน้นที่กาหนดและได้รับการนิเทศ ติดตาม และขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
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4) สถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลและโรงเรี ยน CONNEXT- ED ทุกโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้นที่กาหนดอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
90
วิชาชีพครู
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาในโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการตามนโยบายได้รับการนิเทศ ติดตาม
100
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ได้ความรู้
90
และได้รับการนิเทศ ติดตาม
2.2 ร้อยละของสถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลและโรงเรียน CONNEXT- ED ได้รับการนิเทศ
90
ติดตาม
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ของโรงเรียนสัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ 1. การสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล และโรงเรียน CONNEXT- ED
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 45,385 บาท
3.1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 45,385 บาท
3.1.2 งบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 5,000 บาท
3.1.3 อื่น ๆ จานวน - บาท
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1
2

กิจกรรมที่ 1 : โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรม Best Practice
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1
โรงเรียนคุณภาพ) เรือ่ งส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา
2.1 ประชุมวางแผน
2.2 ดาเนินการคัดเลือกผลงาน
2.3 สรุปผลการคัดเลือก รายงานผล
กิจกรรมที่ 3 : โรงเรียน CONNEXT- ED

3

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
20,300
24,560
-

525

-

-

ระยะเวลา
รวม
20,300 ต.ค.63– ก.ย.64
24,560 ต.ค.63– ก.ย.64

525 ต.ค.63– ก.ย.64
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่: 1 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ)
- ค่าอาหารกลางวันจานวน 70 คน มื้อละ 140 บาท
จานวน 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 70 คน
35 บาท/ มื้อ จานวน 2 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน 1 คน ชั่วโมงละ
600 บาท จานวน 6 ชั่วโมง
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 : จัดกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ) เรื่องส่งเสริมอาชีพและการมีงานทา
2.1 ประชุมวางแผน
2.2 คัดเลือกผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่
กรรมการและคณะทางาน รวมจานวน 24 คน
- ค่าอาหารกลางวันจานวน 24 คน มื้อละ 120 บาท
จานวน 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 24 คน
35 บาท/ มื้อ จานวน 2 มื้อ
- ค่าวัสดุและของรางวัล
2.3 สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
กิจกรรมที่: 3 โรงเรียน CONNEXT- ED
3.1 ประชุมวางแผนการนิเทศติดตาม 15 คน
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 15 คน
35 บาท/ มื้อ จานวน 1 มื้อ
3.2 ดาเนินงานตามแผนงานของ School Partner
3.3 นิเทศ ติดตาม การพัฒนางาน และการดาเนินงาน
โรงเรียน CONNEXT- ED จานวน 33 แห่ง
3.3 สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2

3

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
20,300

-

9,800

-

-

4,900

-

3,600

-

-

-

-

2,000

-

-

-

-

2,880

-

-

1,680

-

-

-

20,000
-

-

525

-

-

-

-

3,600

19,785

22,000

24,560

525

45,385

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
- ผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา ไม่ครบตามจานวนที่กาหนดตามโครงการ
- การเกิ ดสถานการณ์ฉุก เฉิน เช่น การแพระบาดเชื้อไวรั ส โคโรนา (โควิด -19) ท าให้
ไม่สามารถดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ส ารวจจ านวนผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม/ พั ฒ นา โดยใช้ แ บบสอบถามเพื่ อ ให้ ไ ด้ จ านวน
ของผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน
- จัดทาแนวทางรองรับกรณีการเกิดสถานการณ์ฉุกฉิน เช่น การอบรมออนไลน์ การนิเทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต ได้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตามนโยบาย และจุดเน้น
2) โรงเรียน CONNEXT- ED จ านวน 33 โรงเรียนได้รับการพัฒ นาจาก School Partner
แลมี ร ายงานผลการพั ฒ นาตามแนวทางโรงเรียน CONNEXT- ED เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา

]
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาการสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางประกายมาศ บุญสมปอง 2. นายกัลป์ ธารามรรค
3. นายคารณ สะอาด

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เปูาหมาย
1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
2. ประเด็น 1.1 การพัฒนาการเรียนรู้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พัฒนาการเรียนรู้
1. เปูาหมายระดับประเด็น
- คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัย
ใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรปู กระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อ ย คนไทยได้รับการศึก ษาที่ มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทั กษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้ น กระทรวงศึ กษาธิการ ข้อ ที่ 4 การสร้า งโอกาสในการเข้าถึง บริก าร
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิ บัติ
หน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
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2. รายละเอียดโครงการ
2.1

หลักการและเหตุผล
การแนะแนวเป็นกระบวนการที่ มุ่ง สร้างเสริม ผู้เรียนให้มี คุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดาเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม
จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิดตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ
และพัฒนาตนสู่โลกอาชีพ และการมีงานทา รวมทั้ง ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข ครูแนะแนว
จึงมีบทบาทสาคัญในการทาหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียน ซึ่งจาเป็นที่ครูแนะแนวจะต้องได้รับ
การพัฒนาและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ทั้งในเรื่องของ
การศึกษาและอาชีพ โดยเฉพาะบทบาทของครูแนะแนวในศตวรรษที่ 21 โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน การแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ เป็นกระบวนการสาคัญที่จะทาให้นักเรียนที่จะสาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม กับความสามารถ และความถนัดของตน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
ย่อมส่งผลให้มีความสุขในการทางานอาชีพนั้น ๆ การแนะแนวมีบทบาทสาคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียน ก้าวเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ความสาคัญกับกิจกรรมแนะแนว
ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน จึงได้จัดทาโครงการพัฒนางานแนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพขึ้นเพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกอบ
อาชีพ ตรงตามบุคลิกภาพ ทักษะ และความถนัดของตนเอง
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวด้านทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ
2.2.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการจัดกิจกรรมแนะแนวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ในตัวผู้เรียน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) พัฒนาครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส จานวน 30 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2) ครูผู้สอนแนะแนว ได้รับ การนิเทศ ติดตามพัฒ นาความรู้ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว
ในโรงเรียน
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมแนะ
แนวในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้เรียนได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถด้านทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพ
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2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู
1.2 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนว
ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ร้อยละของสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผเู้ รียนความสามารถด้านทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพ

ค่าเป้าหมาย
90
85
100
95
95

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 21,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน - บาท
3.1.2 งบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จานวน - บาท
3.1.3 อื่น ๆ เงินนอกงบประมาณ จานวน 21,000 บาท
3.1 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
1
2
3

งบประมาณ
ระยะเวลา
สพท. สพฐ. อื่น ๆ
รวม
กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมการสอนกิจกรรม
- 21,000 21,000 1 ต.ค.63–
แนะแนวในโรงเรียน
30 ก.ย.64
กิจกรรมที่ 2 : นิเทศ กากับติดตาม และประเมินผล
- 1 ต.ค.63–
การจัดกิจกรรมแนะแนว
30 ก.ย.64
กิจกรรมที่ 3 : สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล
- 1 ต.ค.63–
30 ก.ย.64
รวม
- 21,000 21,000
กิจกรรม
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3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ ส่งเสริมการ
สอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
- ค่าอาหารกลางวันจานวน 60 คน มื้อละ 140 บาท
จานวน 1 มื้อ
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จานวน 60 คน
35 บาท/ มื้อ จานวน 2 มื้อ
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จานวน 1 คน
ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 3 ชั่วโมง
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุม่ จานวน 3 คน
ชั่วโมงละ 600 บาท จานวน 3 ชั่วโมง
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ กากับติดตาม และประเมินผล
การจัดกิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดาเนินงานและรายงานผล
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2
3

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
21,000
-

8,400

-

-

4,200

-

3,600

-

-

3,600

-

-

-

-

-

1,200
-

21,000

7,200

12,600

1,200

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
- ผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา ไม่ครบตามจานวนที่กาหนดตามโครงการ
- การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- สารวจจานวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้จานวนของผู้ที่ต้องการ
เข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน
- จัดท าแนวทางรองรับกรณีก ารเกิดสถานการณ์ฉุก ฉิน เช่น การอบรมออนไลน์ การนิเ ทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูแนะแนวได้รับ ความรู้ และมี ความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้เหมาะสมกั บ
ความต้องการของผู้เรียนแต่ละวัยได้อย่างดี
2) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
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โครงการ
ส่งเสริมการคัดลายมือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
1. นางอรวรรณ แสงทอง
2. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1. เปูาหมายระดับ ประเด็น เปูาหมายที่ 1 คนไทยทุก ช่วงวัยมี คุณภาพเพิ่ม ขึ้น ได้รับ การพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จาเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ ปัญ หา ปรับ ตั ว สื่ อสารและท างานร่ วมกั บ ผู้อื่น ได้อ ย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 ด้านการพัฒนาและเสริม สร้างศัก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุค
ใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ไ ด้ดี
มีความรู้ความสามารถในการในการใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล มี ก ารพัฒ นาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ ได้ดี มี ค วามรู้ความสามารถในการในการใช้เ ทคโนโลยีดิ จิทั ล มี ก ารพัฒ นาตนเองทางวิ ชาชี พ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันไม่ว่าสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยยังคงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จาเป็นในด้านการสื่อสาร
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนทั้งหมดจะต้องได้รับการฝึกฝน ให้ผู้เรียน
สามารถเข้ า ใจหลั ก ภาษาและวรรณคดี ไ ทย อย่ า งเห็ น คุ ณ ค่ า ในฐานะที่ เ ป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรม
โดยครูผู้ส อนจะต้อ งหาเทคนิควิธีการเพื่ อพัฒนาผู้เ รียน เกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาและมี ทัก ษะ
ในการศึกษาในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการสารวจผลการเขียนบรรยายการเขียนเรียงความ และการคัดลายมือของผู้เ รียนครูและ
บุคลากรทางการศึก ษาในสั ง กั ด พบว่ายั ง อยู่ใ นระดับ ที่ ไ ม่ น่ าพึง พอใจ ส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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เห็นความส าคัญในการพัฒ นาคุณภาพผู้เรียน และพัฒ นาตนเองในการยกระดับ คุณภาพการคัดลายมื อ
ตามรูปแบบมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดย
เน้นการเขียนและการคัดลายมือนักเรียนให้มีคุณภาพ
2.2.2 เพื่ อ ค้นหาและประกาศเกี ยรติคุณผู้บ ริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่ มี ผ ลงาน
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการคัดลายมือภาษาไทย
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจานวน 2,070 คน ได้รับการ
พัฒนาการเขียนและคัดลายมือให้ใช้ในการสื่อสารได้ดีขึ้น และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
2) ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการเขียนสื่อสารทางราชการ
และชีวิตประจาวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเน้นการเขียนและการ
คัดลายมือนักเรียนให้มีคุณภาพ
2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการสื่อสารการเขียนได้อย่างมีคุณภาพ
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของนักเรียนที่ได้รบั การพัฒนาการเขียนและการคัดลายมือจากผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 2,070 คน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
พื้นที่ดาเนินการ
1. โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อาเภอเมือง อาเภอ
ปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอวัดเพลง อาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา)
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 33,360 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 33,360 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน บาท
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1 กิจกรรมที่ 1 : จัดทากรอบแนวทางการ
ดาเนินงานตามโครงการ
1.1 วิเคราะห์ข้อมูล
1.2 ประชุมคณะกรรมการ
1.3 แต่งตั้งคณะทางาน
1.4 ร่างแนวทาง
1.5 จัดทากรอบแนวทาง
1.6 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2 กิจกรรมที่ 2 : จัดสรรงบประมาณ
ให้เครือข่าย
2.1 จัดสรรเพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานโครงการระดับเครือข่าย
เครือข่ายละ 2,000 บาท จานวน 9
เครือข่าย
3 กิจกรรมที่ 3 : การประชุมให้ความรู้
หลักการคัดลายมือที่ถูกต้องตามแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ประชุมให้ความรูห้ ลักการคัดลายมือ
ที่ถกู ต้องตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ
รวมทั้งสิ้น 150 คน
4 กิจกรรมที่ 4 : การประกวดคัดลายมือ
ระดับเขตพื้นที่
4.1 ผู้บริหารโรงเรียน จานวน 3 คน
4.2 ข้าราชการครู จานวน 3 คน
4.3 ครูอัตราจ้าง จานวน 3 คน
4.4 ธุรการโรงเรียน จานวน 3 คน
4.5 บุคลากรทางการศึกษา จานวน 4 คน
5 กิจกรรมที่ 5 : นิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรม และการวัดผลประเมินผล
5.1 กาหนดประเด็นการนิเทศ
5.2 จัดทาเครื่องมือการนิเทศ
5.3 กาหนดปฏิทินการนิเทศ
5.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล
5.5 สรุปรายงานการนิเทศ

งบประมาณ
สพท. สพฐ. อื่นๆ
-

รวม

ระยะเวลา
- ตุลาคม
2563

18,000

-

-

18,000 พฤศจิกายน
2563

5,250

-

-

5,250 มกราคม
2564

9,610

-

-

9,610 มกราคม
2564

-

-

-

- ตุลาคม
2563 –
สิงหาคม
2564
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ที่

กิจกรรม

6 กิจกรรมที่ 6 : สรุป/ รายงานผลโครงการ
6.1 วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินงานโครงการ
6.2 สรุปโครงการ
6.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
โครงการเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
6.4 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

สพท.
500

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

33,360

-

ระยะเวลา
รวม
500 กันยายน
2564

- 33,360

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรมหลัก

1

กิจกรรมที่ 1 จัดทากรอบแนวทางการดาเนินงาน
ตามโครงการ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุม
คณะกรรมการจัดทากรอบแนวทางการดาเนินงาน
ตามโครงการ จานวน 15 คน มื้อละ 35 บาท
จานวน 1 มื้อ
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณให้เครือข่าย
- จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
ระดับเครือข่าย เครือข่ายละ 2,000 บาท
จานวน 9 เครือข่าย
กิจกรรมที่ 3 : การประชุมให้ความรู้หลักการคัด
ลายมือที่ถกู ต้องตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ประชุมให้ความรูห้ ลักการคัดลายมือที่ถูกต้อง
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 150 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับผู้เข้ารับ
การประชุมให้ความรู้หลักการคัดลายมือที่ถูกต้อง
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 150 คน มื้อ
ละ 35 บาท จานวน 1 มื้อ

2

3

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

525
18,000
-

18,000

-

-

5,250

-

45,000
5,250
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ที่
4

5
6

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
9,610

กิจกรรมที่ 4 การประกวดคัดลายมือ
ระดับเขตพื้นที่
- ค่าโล่รางวัล จานวน 5 รางวัล
รางวัลละ 1,000 บาท
1,330
- ค่ากรอบเกียรติบัตร จานวน 16 รางวัล
รางวัลละ 130 บาท
6,000
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการภายนอก
0
- ค่าวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม
และการวัดผลประเมินผล
กิจกรรมที่ 6 สรุป/ รายงานผลโครงการ
500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
33,360
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

-

5,000

-

-

-

2,080

1,500
-

-

1,030
-

1,500

500
28,750

3,110

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
- โรงเรียนอาจมีเวลาเตรียมตัวไม่ทัน
- ผู้เข้ารับการประกวดอาจไม่เข้าร่วมการแข่งขันครบทุกคน
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- แจ้ง ก าหนดการและแนวทางให้ กั บ โรงเรี ยนล่ว งหน้า เพื่อให้โ รงเรีย นทุ ก แห่ง เข้ าร่ว ม
โครงการ
- ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ทกุ คนเข้ารับการประกวดแข่งขันครบทุกคน
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเน้ นการเขียนและการ
คัดลายมือนักเรียนให้มีคุณภาพ
2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติผู้ที่มีผลงาน ปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการคัดลายมือภาษาไทย
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
(School MIS)
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นายคารณ สะอาด 2. นางประกายมาศ บุญสมปอง
3. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (วัยเรียน/วัยรุ่น)
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พัฒนาการเรียนรู้
1. เปูาหมาย คนไทยทุ ก ช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่ม ขึ้น ได้รับ การพัฒ นาอย่างสมดุล ทั้ง ด้านร่างกาย
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
2. แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปญ
ั ญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรม
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ข้อมู ลครูและบุคลากรทางการศึก ษา ข้อมูล ผลการเรียน โดยแยกเป็นสองส่วนคือ โรงเรียน
ประถมศึกษา ใช้ระบบ School MIS โรงเรียนมัธยมศึกษาใช้ ระบบ Secondary Grading System : SGS
ในการจัดเก็บรวบรวมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถเก็บรวบรวม ประเมินผลและส่งต่อข้อมูลให้กับทุก
หน่วยงานได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน ลดภาระงานซ้าซ้อนของโรงเรียน โดยได้ดาเนินการในปีการศึกษา 2558 เป็นปี
เริ่ม แรกในการจัดระบบนักเรียนรายบุ คคล ระบบผลการเรียน และระบบบุคลากรให้เ ชื่อมโยงเป็นฐาน
เดียวกัน จึงจาเป็นต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ในการกรอก
ข้อมูลได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) ขึ้น
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ในการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 เพื่อพัฒนาให้ระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) เป็นเครื่องมือ
ที่สามารถลดภาระงานของครูและลดความซ้าซ้อนของข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครูโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175 คน
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ได้
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถใช้
โปรแกรม School MIS ในการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
- ร้อยละของสถานศึกษามีการบันทึกข้อมูลผลการเรียนผ่านระบบ School MIS

ค่าเป้าหมาย
100
100
100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 49,425 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 49,425 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ............... บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
1 กิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการใช้งานระบบ
บริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS)

งบประมาณ
ระยะเวลา
49,425 พ.ย. 2563 –
เม.ย. 2564
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
49,425

กิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียน
ของนักเรียน (School MIS)
1.1 ประชุมวางแผนการดาเนินโครงการ
1.2 จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อการใช้งานระบบจัดการข้อมูล
ผลการเรี ยนของนั กเรียน (School MIS) ครู ผู้จั ดท า
โปรแกรม ผู้จัดทาโครงการ วิทยากรรวม 195 คน
- ค่ าอาหารว่างและเครื่ องดื่ ม จ านวน 195 คน 2 มื้ อ
13,650
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 13,650 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 195 คน มื้ อละ 140 บาท
27,300
เป็นเงิน 27,300 บาท
- ค่าวัสดุ
4,875
- ค่ าวิ ท ยากร 1 วั น 6 ชั่ วโมง ชั่ วโมงละ 600 บาท
3,600
เป็นเงิน 3,600 บาท
1.3 นิเทศ ติดตามการกรอกข้อมูล
1.4 สรุปผลการดาเนินกิจกรรม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
49,425
3,600 40,950 4,875
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)
4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง การสรรหาวิทยากรสาหรับโปรแกรม School MIS ซึ่งจะเป็นการสรรหา
จากครูสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อาจสามารถสร้างองค์ความรู้ให้ครูได้
ไม่ครบถ้วน
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง สอบถามศึกษานิเทศก์ผู้เคยรับผิดชอบโครงการ
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ในการใช้งานระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 2. นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
3. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
4. นายคารณ สะอาด
5. นางสาวศุภากร ทองน้อย 6. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. เปูาหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
1. เปูาหมายระดับ ประเด็น : คนไทยทุ ก ช่วงวัยมี คุณภาพเพิ่ม ขึ้น ได้รับ การพั ฒ นาอย่างสมดุ ล
ทั้ ง ด้า นสติ ปัญ ญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็น ผู้ที่ มี ความรู้และทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 รัก การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย : วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
สอดคล้องกับนโยบาย สพป. ราชบุรี เขต 1 ด้านประสิท ธิภาพ ข้อ 4.2 พัฒ นาโรงเรียนมั ธยมดีสี่มุ ม เมื อง
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)
ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ มีนโยบายการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน “ท าโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็น
โรงเรียนขนาดใหญ่ ” เพื่ อ สร้ างโอกาส ลดความเหลื่ อมล้ าและยกระดับ คุณ ภาพการศึก ษาของนัก เรีย น
ในโรงเรียนขนาดเล็ ก เนื่ อ งจากโรงเรี ยนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มี คุณภาพและมาตรฐานต่ากว่าโรงเรีย น
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากข้อจากัดในการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และจานวนครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งไม่ได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องจากชุมชน บางแห่ง ตั้ง อยู่เ ขตชนบท จึงมี ความเสียเปรียบด้านปัจ จัยต่าง ๆ ท าให้โรงเรียน
ขนาดเล็กจ านวนหนึ่งไม่สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาได้ และส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความเสมอภาคในการได้รับการจัดการศึกษา
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานมี โรงเรียนในสังกั ด
จ านวน 29,642 โรงเรียน เป็น โรงเรี ย นขนาดเล็ก จ านวน 14,976 โรงเรี ยน คิด เป็ นร้ อยละ 50.53
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาราชบุรี เขต 1 มี โ รงเรี ยนในสั ง กั ด จ านวน 175 โรงเรีย น
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.85 ซึ่งเป็นจานวนเกินครึ่งของจานวน
โรงเรียนทั้งหมดในสังกัด และโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส่วนหนึ่งมีปัญหาด้านงบประมาณ จานวนบุคลากร
ที่มีจานวนครูไม่ครบชั้นเรียนเช่นกัน จากปัญหาดังกล่าวสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ได้จัดท าโครงการพั ฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ขึ้น เพื่อส่ง เสริมสนับสนุน
ให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสามารถจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการเรียนรู้และใช้สื่ออุปกรณ์ปลายทาง
ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2.2.2 เพื่ อพั ฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามมาตรฐานการจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
และตามบริบทพื้นที่
2.2.3 เพื่อสารวจสภาพสื่อและอุปกรณ์ปลายทางของโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมดาเนินการซ่อมบารุง
ให้สามารถใช้การได้
2.2.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม
และมีผลการปฏิบัติที่ดี
2.2.5 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ครู ผู้ส อนในโรงเรี ยนขนาดเล็ก จ านวน 103 คน ได้รับ การพั ฒ นาการจั ดการเรี ยนรู้
และการใช้ สื่ อ อุ ป กรณ์ ป ลายทางตามมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม ( DLTV)
และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จานวน 103 โรงเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ร้อยละ 100 ของสื่ออุปกรณ์ปลายทางที่ชารุดได้รับการซ่อมบารุงให้สามารถใช้การได้
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการบริหาร/ ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็ก
จานวน 2 เรื่อง
5) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ครู ผู้ ส อนในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ทุ ก โรงเรี ย นสามารถจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นระบบ
การจัด การศึ ก ษาทางไกลและการใช้ สื่ ออุ ป กรณ์ ป ลายทางตามมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2) โรงเรี ยนขนาดเล็ ก ในสัง กั ด ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุรี เขต 1
มีการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สื่ออุปกรณ์ปลายทางได้รับการซ่อมบารุงให้มีสภาพพร้อมใช้อย่างรวดเร็ว
4) รู ป แบบการบริ ห าร/ ผลการปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ทุ ก เรื่ อ งมี คุ ณ ภาพ
สามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนที่สนใจได้
5) โรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในระดับ ดีมาก
2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามโครงการ
1.1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
90
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มมี าตรฐานการจัดการศึกษาตามบริบท
80
ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
1.3 ร้อยละของสถานศึกษามี ผ ลการประเมิ นมาตรฐานสถานศึก ษาการจัดการศึก ษา
100
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ระดับ ดีมาก
1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
100
2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
1. โรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มเปูาหมาย จานวน 7 โรงเรียน
2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จานวน 103 โรงเรียน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในพื้นที่
อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอวัดเพลง อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึ้งและอาเภอบ้านคา
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 134,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน .....-.....บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน จานวน 134,000 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 จัดทาแนวทางพัฒ นาคุณภาพการจัด
การศึ กษาโรงเรี ยนขนาดเล็ กตามมาตรฐานการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทางาน
1.2 สารวจความต้องการพัฒนา จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
และจัดทา (ร่าง) แนวทางการพัฒนา ฯ
1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแนวทางพัฒนา ฯ
1.4 จัดทาแนวทางพัฒนาคุณภาพ ฯ และการซ่อมบารุง ฯ
1.5 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์/ ชี้แจงแนวทาง ฯ
กิจกรรมที่ 2 จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มเปูาหมาย จานวน 7 โรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ
และการซ่อมบารุงสือ่ อุปกรณ์ปลายทาง
3.1 จัดทาคาสั่งคณะทางาน
3.2 จัดทาหลักสูตรการอบรม/ จัดทาเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานฯ และ
การซ่อมบารุง รักษาอุปกรณ์ปลายทาง จานวน 103 คน
(โรงเรียนละ 1 คน)
3.4 ประเมินผลความพึงพอใจและรายงานผลการอบรม
3.5 จัดทาวิดิทัศน์การอบรม
กิจกรรมที่ 4 สารวจและดาเนินการซ่อมบ ารุงรักษาสื่อ
และอุ ปกรณ์ปลายทางการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
4.1 สารวจรายการสื่อ อุปกรณ์ปลายทางที่โรงเรียน
ขนาดเล็กต้องการซ่อมบารุง
4.2 ดาเนินการจัดจ้างการซ่อมสื่ออุปกรณ์ปลายทาง
4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงาน

2

3

4

-

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
5,700
-

-

-

-

40,300

- 40,300 มี.ค.-ส.ค.
2564

-

77,320

- 77,320 ต.ค.2563ก.ย.2564

สพท.

-

ระยะเวลา
รวม
5,700 ม.ค.-มี.ค.
2564

- พ.ย.2563
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ที่

กิจกรรม

5

กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี
5.1 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี
5.3 จัดทาโล่รางวัลและเกียรติบัตร
5.4 เผยแพร่ผลงานที่ได้รบั การคัดเลือก
กิจกรรมที่ 6 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
6.1 กาหนดประเด็นการนิเทศ ติดตาม
- การนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และ DLIT
- การนิเทศ ติดตามการใช้สื่ออุปกรณ์ปลายทาง
และการซ่อมบารุงรักษา
- การนิ เ ทศ ติ ดตามโรงเรี ย นหลัก และโรงเรี ย น
มาเรียนรวม ตามแผนบริห ารจัด การโรงเรีย น
ขนาดเล็ก สพป.รบ 1
- การนิ เ ทศ ติ ด ตามโรงเรี ย นกลุ่ ม เปู า หมาย
เข้าร่วมโครงการของ มรภ. จานวน 7 โรงเรียน
6.2 จัดทาคาสั่งการนิเทศ
6.3 ดาเนินการนิเทศตามแผนและปฏิทินการนิเทศ
6.4 จัดทารายงานผลการนิเทศ
กิจกรรมที่ 7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
7.1 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย
7.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ
7.3 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมทางระบบออนไลน์ไปยัง สพฐ.
รวม

6

7

สพท.
-

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
5,880
-

ระยะเวลา
รวม
5,880 ส.ค.2564

-

4,800

-

4,800 ธ.ค. 2563ก.ย.2564

-

-

-

- ก.ย.2564

- 134,000

- 134,000
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1.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2

3

4

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิ จกรรมที่ 1 จั ด ท า แ น วท า ง พั ฒ น า คุ ณภา พ
5,700
การจัดการศึก ษาโรงเรียนขนาดเล็ก ตามมาตรฐาน
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษา ขั้ น พื้ น ฐ า น แ ล ะ มาตรฐาน
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดทาแนวทางพัฒนาฯ
2,100
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 15 คน 4 มื้อ ๆ ละ
35 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 15 คน 2 มื้อ ๆ ละ
3,600
120 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท
กิ จกรรมที่ 2 จั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
(MOU) กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง
เพื่ อพั ฒนาการจั ด การศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
กลุ่มเปูาหมาย จานวน 7 โรงเรียน
กิ จกรรมที่ 3 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการบริ ห ารจั ด
40,300
การศึ ก ษาในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ให้ มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานการจัดการศึ กษาทางไกลผ่านดาวเที ยม
และการซ่อมบารุงสื่ออุปกรณ์ปลายทาง
ครู 103 คน คณะทางาน 7 คน รวม 110 คน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 110 คน 2 มื้อ
7,700
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 7,700 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 110 คน 1 มื้อ ๆ ละ
15,400
140 บาท เป็นเงิน 15,400 บาท
- ค่าวิทยากร 1 คน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท
7,200
เป็นเงิน 7,200 บาท
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท
10,000
กิจกรรมที่ 4 สารวจและดาเนินการซ่อมบ ารุงสื่อ
77,320
77,320
และอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- ค่าจ้างซ่อมบารุงสื่อ อุปกรณ์ปลายทางของโรงเรียน
ขนาดเล็กตามรายการสารวจ
กิจกรรมหลัก
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ที่
5

6
7

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
5,880
-

กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี
การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 12 คน 2 มื้อ
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 840 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 12 คน 1 มื้อ ๆ ละ
120 บาท เป็นเงิน 1,440 บาท
5.2 จัดทาโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- จัดจ้างทาโล่รางวัล จานวน 3 ชิ้นๆ ละ 1,200 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
กิจกรรมที่ 6 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4,800
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆ ละ 120 บาท จานวน 10 วัน
กิจกรรมที่ 7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
134,000
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

-

840

-

-

1,440

-

-

3,600

-

4,800

-

-

12,000

112,000

10,000

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
โรงเรียนขนาดเล็กมีจานวนครูไม่ครบชั้นเรียน ทาให้บางโรงเรียนต้องจัดการเรียนรวม 2-3 ชั้นเรียน
ในห้องเรียนเดียวกันแต่แยกชั้นเรียน โดยแต่ละชั้นเรียนเรียนรู้จากโรงเรียนต้นทางในระดับชั้นของตนเอง
ครูผู้สอนต้องแบ่งเวลาในการดูแลสองชั้นเรียนส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็ก จานวนหนึ่งไม่ สามารถพัฒนา
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
2.1 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาครู ใ ห้ ส ามารถจั ด การศึ ก ษาโดยบู ร ณาการสาระการเรี ย นรู้
และมีการใช้สื่อวิดิทัศน์ร่วมด้วยเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติเพิ่มขึ้นจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2.2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เ รียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ได้รับ การพัฒ นาอย่างมี คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเปูาหมายของการจัดการศึกษา
2) สื่อและอุปกรณ์ปลายทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้รับการซ่อมบารุงรักษา
ให้สามารถใช้การได้ต่อเนื่อง
3) ผู้ป กครองและชุม ชนมี ความพึง พอใจต่อการบริห ารและการจั ดการศึก ษาของโรงเรีย น
ขนาดเล็กในสังกัด มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้น
4) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ มี ข้ อ มู ล สารสนเทศสามารถจ าแนกคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
ของโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

พัฒนางานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ 2. นางประกายมาศ บุญสมปอง
3. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 4. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
5. นายคารณ สะอาด
6. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1. เปูาหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
2. ประเด็ น บุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้
1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐาน สากลเพิ่มขึ้น มีทักษะ
ที่จาเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝุ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แผนย่อ ยของแผนแม่ บ ทฯ การปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. เปูาหมายของแผนแม่บ ทย่อ ย คนไทยได้รับการศึก ษา ที่ มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี ทัก ษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่ จาเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
ดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบาย สพฐ. ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ ข้ อ ที่ 4.6 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการนิ เ ทศ ติ ด ตาม
และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านประสิท ธิภาพ ข้อที่ 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเ ทศ
ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีภาระงาน
ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบและด าเนิ น การ 3 ด้ า น ดั ง นี้ 1) ด้ า นการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล และสารสนเทศ
2) ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเ ทศการศึก ษา และ 3) ด้านงานติดตาม
ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่ รวมถึงงานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการทางานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ให้ดาเนินไปตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริห ารราชการกระทรวงศึก ษาธิก าร พ.ศ. 2546 ในการท าหน้าที่ ก ากั บ ดู แลการบริห ารจั ด
การศึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
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การดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียม
รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดทาโครงการพัฒนางานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อให้กลุ่มงานเลขานุการฯ สามารถ
ดาเนินงานอย่างมีคุณภาพและเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ ติ ด ตามและพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศในการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
และการดาเนินงานตามนโยบายและยุท ธศาสตร์ของรัฐบาล และส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่ให้ถูกต้อง
2.2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามเชิงประจักษ์
2.2.3 เพื่อนาผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.2.4 เพื่อนาผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 จัดทาข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการดาเนินงานตามนโยบายและยุท ธศาสตร์ของรัฐบาล และส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง
2) สถานศึก ษาในสังกั ด ร้อยละ 100 ได้รับ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลและนิเทศ
การจัดการศึกษาทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามเชิงประจักษ์
3) สถานศึกษาในสังกั ด ร้อยละ 80 สามารถจัด การศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา
4) มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 4 ครั้งต่อ
ปีงบประมาณ
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมี การจัดทาข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการด าเนิ นงานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องต้ นสั ง กั ดได้ อย่ า งถูก ต้ อง สอดคล้อ งกั บ ปั จ จั ย
กระบวนการ และผลผลิต
2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศระบบบริหารงาน 4
ฝุาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สถานศึกษานาผลการนิเทศ ติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4) ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 นาผลการวิจัย มาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
2. ตัวชี้วัดความสาเร็จตามโครงการ
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา
- บริหารงานบุคคล
- บริหารงานงบประมาณ
- บริหารงานวิชาการ
- บริหารงานทั่วไป

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 72,600 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 72,600 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน - บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 : จัดการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ 3 : การติดตาม ประเมินผล
ระบบบริหารจัดการศึกษา
กิจกรรมที่ 4 : สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2
3
4

สพท.
67,600

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

5,000
-

-

-

ระยะเวลา
รวม
67,600 มกราคม กันยายน
5,000 2564
-

72,600

-

-

72,600
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2
3
4

กิจกรรมหลัก

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
67,600
-

กิจกรรมที่ 1 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้เกี่ยวข้อง
จานวน 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)
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5,000
- งบประมาณการวิจัยการศึกษา 1 เรื่อง
กิจกรรมที่ 3 : การติดตาม ประเมินผล ระบบบริหาร
จัดการศึกษา
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
72,600
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

8,000

8,400
-

-

51,200

-

-

-

5,000
-

-

59,200

13,400

-

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยงสถานศึกษาในสังกัดของสานักงานเขตพื้นที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจานวน
มาก มี บุ คลากรไม่ เ พี ย งพอในการดาเนินงานซึ่ง มี ภาระงานมาก ส่ง ผลต่อการบริห ารจัดการคุณภาพ
การศึกษา
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วยเหลือดูแล
สถานศึกษาขนาดเล็กที่ต้องการความช่วยเหลือ และส่งเสริมการทางานของสถานศึกษาขนาดเล็ก 2-3 แห่ง
ให้มีการทางานร่วมกันในงานส่วนที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ส านัก งานเขตพื้ นที่ มี ก ารพั ฒ นาระบบการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลและนิเ ทศ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษา
2) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี เ ครื อ ข่ า ยการนิ เ ทศ
และทุ ก โรงเรี ย น ในสั ง กั ด ได้ รั บ การ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลและนิ เ ทศระบบบริ ห าร
และการจัดการศึกษา
3) สานักงานเขตพื้นที่มีข้อมู ลสารสนเทศจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลและนิเทศ
การศึกษา และข้อมูลจากผลการวิจยั มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4) สานักงานเขตพื้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับ ดีเยี่ยม
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โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวสุพชิ ญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 2. นางประกายมาศ บุญสมปอง

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. เปูาหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. ประเด็น : การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
1. เปูาหมายระดับประเด็น : การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ 21
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
3. เปูาหมายของแผนแม่ บทย่อย : คนไทยได้รับ การศึกษาที่ มีคุณภาพตามมาตรฐาน มี ทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จาเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. รายละเอียดโครงการ
2.1 หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึก ษาในการพั ฒ นาและจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึก ษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่
วิ ถี คุ ณ ภาพ” ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น ความปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม โอกาสทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ
อย่างเท่ าเที ยมและบริ ห ารจัด การศึก ษาอย่างมี ป ระสิ ท ธิภาพ โดยก าหนดนโยบายด้ านประสิท ธิภาพ
ข้อ 4.6 การเพิ่ ม ประสิท ธิภาพการนิเ ทศ ติดตามและประเมิ นผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับ เคลื่อน
การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึ งพหุปัญญาของมนุษย์
ที่ ห ลากหลาย และมี เ ปูา หมายให้ผู้เ รีย นได้ รับ การศึก ษาที่ มี คุณ ภาพตามมาตรฐาน มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น
ของโลกอนาคต สามารถแก้ ปัญ หา ปรั บ ตัว สื่อ สาร ท างานร่ วมกั บ ผู้ อื่น ได้ มี วิ นั ย มี นิสั ย ใฝุ เ รีย นรู้
รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ จัด ท าโครงการนิ เ ทศ ติ ด ตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาขึ้นเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์และใช้วิธีการนิเ ทศที่หลากหลายขับเคลื่อน
นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงาน
เขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 เพื่อให้ส ถานศึ ก ษาสามารถดาเนิน การจัดการศึ ก ษา
ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและบรรลุผลตามนโยบายทุกระดับ
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2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 เพื่ อ พั ฒนา ศึก ษานิเ ทศก์ ผู้บ ริหารและครูผู้ส อนให้สามารถใช้ก ระบวนการนิเทศบริห าร
จัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.2 เพื่ อ นิเ ทศ ติดตาม และประเมิ นผลการจัดการศึก ษาของสถานศึก ษาในสัง กั ด ส านัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.2.3 เพื่ อพั ฒ นาระบบการนิเ ทศภายในของสถานศึก ษาและพัฒ นาระบบการนิเ ทศติ ดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
2.3 เป้าหมาย
2.3.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ได้รบั การพัฒนากระบวนการนิเทศ
2) ร้อยละ 90 ของผู้บริหารและครูโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการนิเทศ
3) ร้อ ยละ 80 ของสถานศึก ษาในสั ง กั ดได้ รับ การพัฒ นาให้มี ม าตรฐานการจัดการศึก ษา
ตามบริบทด้านประเภท ขนาดและพื้นที่
4) ร้ อ ยละ 100 ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ได้ รั บ การนิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การจัดการศึกษา
5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการนิเทศ/ผลการปฏิบัติที่ดี/ ระบบการนิเทศ จานวน 1 เรื่อง
2.3.2 เชิงคุณภาพ
1) ศึกษานิเทศก์สามารถใช้กระบวนการนิเทศและรูปแบบนิเทศทีห่ ลากหลายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้ บริ หารและครู โรงเรี ยนกลุ่ มเปู าหมายใช้ กระบวนการนิ เทศพั ฒนาและจั ดการศึ กษา
ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่ง ผลให้ผู้เ รียนได้รับ การพัฒ นาอย่างมี คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
3) สถานศึก ษาที่ ได้ รับ การนิ เ ทศ ติ ดตาม สามารถจัดการศึก ษาได้ อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4) รูป แบบการนิเ ทศ/ผลการปฏิบัติที่ ดีส ามารถเป็นแบบอย่างในการขับ เคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมได้
2.4 ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดตามโครงการ
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู
2. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษาตามบริบท
ด้านประเภท ขนาดและพื้นที่
3. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์
ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพานิชย์

ค่าเป้าหมาย
90
80
100
80
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2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์
1. โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา จานวน 18 โรงเรียน
2. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175 โรงเรียน
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
สถานที่ดาเนินการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 175 โรงเรียน ในพื้นที่
อาเภอเมืองราชบุรี อาเภอวัดเพลง อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึง้ และอาเภอบ้านคา
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 70,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 งบประมาณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 55,000 บาท
3.1.2 งบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15,000 บาท
3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) ...................
3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ
ที่

กิจกรรม

1

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
นิเ ทศการศึก ษา ปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 และ
เครื่องมือการนิเทศ
1.1 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานและวิเคราะห์
สภาพปัญหา ข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง/ วิธีการพัฒนาการนิเทศ และจัดทา (ร่าง)
แผนนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
และสร้าง/ พัฒนาเครื่องมือนิเทศการศึกษา
1.2 จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนนิ เ ทศ
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1.3 นาแผนนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อพิจารณา
1.5 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์/ ชี้แจงแนวทาง ฯ การนิเทศ
ตามแผนการนิเทศ ฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
งานของกลุ่มนิเทศ ฯ (PLC)

2

สพท.
-

-

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
1,050
-

5,250

-

ระยะเวลา
รวม
1,050 ต.ค.2563ม.ค.2564

5,250 ต.ค. 2563ก.ย.2564
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ที่

กิจกรรม

3

กิ จ กรรมที่ 3 จั ด ท าแนวทางการประเมิ น และ
พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
3.1 จัดทาแนวทางการประเมินและพัฒนาระบบ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาและเครื่องมือ
การนิเทศ ติดตาม
3.2 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์/ ชี้แจงแนวทาง
การประเมิน ฯ ต่อที่ประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษา
กิ จ กรรมที่ 4 จั ด ท าแนวทางการประเมิ น ฯ
และพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
4.1 วิเ คราะห์ส ภาพปัญหา ข้อ มูล ความต้องการ
จาเป็น
4.2 จัดทาแนวทางการประเมินและพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
4.3 เผยแพร่ / ประชาสั ม พั น ธ์ / ชี้ แ จงแนวทาง
การประเมิน ฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
4.34 จัดทาระบบรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา
ออนไลน์
4.5 จัดทาคาสั่งประเมินระบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา
4.6 รายงานผลการดาเนินงานการประเมินระบบ
การนิเทศภายในของสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดีระบบ
การบริ ห ารงานวิ ช าการในสถานศึ ก ษาและ
การนิเทศภายในสถานศึกษา
5.1 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี
5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี
5.4 จัดทาโล่รางวัลและเกียรติบัตร
5.5 เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก
กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศั ก ยภาพศึ ก ษานิ เ ทศก์ (การนิ เ ทศออนไลน์
และการใช้แพลตฟอร์ม)

4

5

6

-

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

-

-

-

- ก.พ.2564พ.ค.2564

-

4,920

-

4,920 ก.ค.2564ก.ย.2564

-

3,780

-

3,780 ก.พ.2564ส.ค.2564

สพท.

ระยะเวลา

รวม

- ม.ค.2564มี.ค.2564
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ที่

กิจกรรม

7

กิจกรรมที่ 7 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
7.1 จัดทาเครื่องมือและปฏิทินการนิเทศ
7.2 ดาเนินการนิเทศตามประเด็นการนิเทศที่ สพฐ.
กาหนด
1) การนิเทศการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ โคโรนา 2019
(COVID-19)
2) การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
3) การนิเทศตามจุดเน้น นโยบายเร่งด่วน
4) การนิ เ ทศตามบริ บ ทและความต้ อ งการ
ของเขตพื้ นที่ การศึกษาและสถานศึก ษาในสัง กั ด
(การนิ เทศก่ อนเปิ ดภาคเรี ยน/การนิ เทศโครงการ/
การนิเทศงานที่ได้รับมอบหมาย)
7.3 ศึกษานิเทศก์ดาเนินการนิเทศและจัดทารายงานผล
การนิเทศส่งกลุ่มงานนิเทศ ฯ ทุกสิ้นเดือน
7.4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานนิเทศ
การศึกษา ระดับเขตพื้นที่ (รายไตรมาส)
กิจกรรมที่ 8 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
8.1 สรุป ภารกิ จและผลการดาเนินงานการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโครงการ
และกิจกรรมทั้งหมดของศึกษานิเทศก์ทุกคน
8.2 สรุปและรวบรวมผลการดาเนินงานโครงการ
ทุ ก โครงการของกลุ่ ม นิ เ ทศ ฯ และประเมิ น ผล
การด าเนิ น งานตามค่ า เปู า หมายโครงการตาม
แผนพัฒนาการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
8.3 รายงานผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการนิ เ ทศ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกไตรมาส (เริ่มไตรมาส
ที่ 2) ไปยั ง สพฐ. ทางไปรษณี ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
conter@esdc.go.th
รวม

8

สพท.
55,000

งบประมาณ
สพฐ. อื่นๆ
-

-

-

-

55,000

15,000

-

ระยะเวลา
รวม
55,000 ต.ค.2563ก.ย.2564

- ก.ย.2564

70,000
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่
1

2
3
4
5

6

7

8

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจ กรรมที่ 1 จั ดประชุ มเชิงปฏิ บั ติ การจัดท าแผนนิ เทศ
1,050
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเครื่องมือการนิเทศ
- ค่ า อ า ห าร ว่ า ง แ ละ เ ครื่ อ งดื่ ม จ า นวน 1 5 คน
1,050
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเพื่อพัฒนางานของกลุ่มนิเทศ ฯ
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 15 คน 10 มื้อ
5,250
5,250
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250 บาท
กิจกรรมที่ 3 จัดทาแนวทางการประเมินและพัฒ นา
ระบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 4 จัดทาแนวทางการประเมินและพัฒ นา
ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
กิ จ กรรมที่ 5 การคั ดเลื อกผลการปฏิ บั ติ ที่ ดี ระบบการ
4,920
บริหารงานวิชาการและระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 12 คน
840
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 840 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 12 คน 1 มื้อ ๆ ละ 140
1, 680
บาท เป็นเงิน 1,680 บาท
- จัดจ้างทาโล่รางวัล 2 ชิ้น ๆ ละ 1,200 บาท
2,400
เป็นเงิน 2,400 บาท
กิจกรรมหลัก

กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิ บัติ การเพื่ อพั ฒนาศั กยภาพ
3,780
ศึกษานิเทศก์ (การนิเทศออนไลน์และการใช้แพลตฟอร์ม)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 15 คน
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน จานวน 15 คน 1 มื้อ ๆ ละ 140
บาท เป็นเงิน 2,100 บาท
- ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 7 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
55,000
-ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ/ ค่าชดเชยน้ามัน
กิโลเมตรละ 4 บาท สาหรับศึกษานิเทศก์
จานวน 11 คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท
กิจกรรมที่ 8 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
70,000
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่ ่ายจริงทุกรายการ)

-

-

-

-

1,050

-

-

2,100

-

-

-

630
-

-

55,000
70,000

-
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
1) ปัจจัยความเสี่ยง
การเกิ ดสถานการณ์ก ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่ง ผลให้ส ถานศึก ษา
ไม่ ส ามารถจัดการเรียนการสอนที่ โ รงเรียนได้ตามปกติและมี ก ารจัดการศึก ษาในรูป แบบที่ เ ปลี่ยนไป
เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ การให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน ส่งผลให้ศึกษานิเทศก์ไม่สามารถดาเนินการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แท้จริงได้
2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง
2.1 การพั ฒ นาศึ ก ษานิ เ ทศก์ ใ ห้ มี ค วามสามารถในการนิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การจัดการศึกษาโดยใช้แพลตฟอร์มและการนิเทศออนไลน์เพิ่มขึ้น
2.2 จัดทาสื่อวิดิทัศน์ในการพัฒนาครูในด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหารและครูโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายใช้กระบวนการนิเทศพัฒนาและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ได้ รั บ ก า ร พั ฒ น า อย่ างมี คุ ณภาพตามมาตรฐานการจั ดการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ า น
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2) ศึก ษานิเ ทศก์สามารถใช้การนิเทศการนิเทศออนไลน์และแพลตฟอร์ มเพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
3) ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจและให้ความเชื่อมั่นต่อการบริหารและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ที่ 280 / ๒๕๖3
เรื่อง การมอบหมายหน้าทีป่ ฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
……………………………………………….
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทาคาสั่งมอบหมาย
หน้าที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามคาสั่ง
ดังนี้
1. คาสั่ง ที่ 10/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
2. คาสั่ง ที่ 190/2561 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 (เฉพาะกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา)
เนื่องจากมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต
1 ได้ครบเกษียณอายุราชการ ย้าย และเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหน้าที่ราชการ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และเป็นผลดีแก่ทางราชการ จึงขอยกเลิกการมอบหมายหน้าที่
ตามคาสั่งดังกล่าวข้างต้น โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติ
ราชการ ตามรายละเอียดแนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายยรรยงค์ เจริญศรี)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ ประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน วิจัย
พัฒนาส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา วิจัย พัฒนา
ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ งประเมินติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา ส่งเสริม
และพัฒ นาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท างการศึก ษา ปฏิบัติง านเลขานุก ารคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมิ นผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หน้าที่รับผิดชอบ
ดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา
กรณีที่ ผอ. กลุ่มฯ ไม่อยูห่ รือไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ มอบหมายให้ผปู้ ฏิบัติหน้าที่แทน
ดังนี้
๑. นางกัลยา แตงขา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
๒. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญ
การ
๓. นางสาวศุภากร ทองน้อย ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญ
การ
๔. นางสาวจริยา สุธาพจน์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
๕. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาล ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
1.1 นางสาวจริยา สุธาพจน์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกลุ่ม
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.1.1 งานส่ ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย การศึ ก ษาพิ เ ศษ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
1.1.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพั ฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้
๑.๑.๔ ดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
การจัดการศึกษาปฐมวัย

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

178

/๑.๑.๕ หัวหน้า...
๑.๑.๕ หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
๑.๑.๖ หัวหน้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
๑.๑.๗ หัวหน้าโครงการประเมินพัฒนาการนัก เรียนที่ จบหลัก สูตรการศึก ษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๑.๘ ผู้ช่วยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๑.๑.๙ ผู้ช่วยงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ (KRS)
๑.๑.๑๐ ผู้ช่วยงานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
๑.๑.๑๑ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๗ (อาเภอจอมบึง)
๑.๑.๑๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๑.๑๓ นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวจริยา สุธาพจน์
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.๒ นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
1.๒.1 งานส่ ง เสริ ม พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย การศึ ก ษาพิ เ ศษ
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
1.๒.๒ ดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และการจัดการศึกษาพิเศษ
1.๒.๓ หัวหน้าโครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
๑.๒.๔ หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑.๒.๕ ผู้ช่วยงานการสร้างองค์ความรู้ KM
๑.๒.๖ ศึกษานิเทศก์ผู้ป ระสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑(อาเภอเมืองราชบุรี)
๑.๒.๗ งานอื่นๆ ทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย
๑.๒.๘ นางสาวจริย า สุ ธ าพจน์ ปฏิ บัติ ห น้า ที่ แ ทน นางจันทร์ ดา สร้ อ ย
สังวาลย์ เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.๓ -ว่าง- ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางสาวจริยา สุธาพจน์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติงาน
แทน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.๓.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/1.๓.๒ ผู้ช่วย...
1.๓.๒ ผู้ช่วยงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ (KRS)
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1.๓.๓ ศึกษานิเทศก์ผู้ป ระสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๗(อาเภอจอมบึง)
๑.๓.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.3.5 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวจริยา สุธาพจน์
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.๔ -ว่าง- ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มอบหมายให้ นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
วิทยฐานะชานาญการ ปฏิบัติงานแทน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.๔.1 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้
1.๔.๒ ผู้ช่วยงานการสร้างองค์ความรู้ KM
1.๔.๓ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑(อาเภอเมืองราชบุร)ี
๑.๔.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.4.5 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ปฏิบัติ หน้าที่แทน นางจันทร์ ดา สร้อ ย
สังวาลย์ เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.๕ นางอรวรรณ แสงทอง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.๕.1 ดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑.๕.2 งานอื่นๆ ทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย
๑.๕.3 นางกัลยา แตงขา ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอรวรรณ แสงทอง เมื่อบุคคล
ดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.๖ นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.๖.1 ดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑.๖.2 งานอื่นๆ ทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย
๑.๖.3 นางอรวรรณ แสงทอง ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.๗ นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.๗.1 ดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.7.2 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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๑.๗.3 นางสาวสุพิช ญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายบุญประคอง
โคตรพัฒน์ เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑.๗.4 นายคารณ สะอาด ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.๘ นางสาวศุภากร ทองน้อย ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.๘.1 ดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.๘.๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๘.๓ นางสาวจริยา สุธาพจน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศุภากร ทองน้อย
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.๙ นางประกายมาศ บุญสมปอง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.๙.1 ดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๑.๙.2 งานอื่นๆ ที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
๑.๙.3 นายบุ ญประคอง โคตรพัฒน์ ปฏิ บัติหน้าที่ แทน นางประกายมาศ บุ ญ
สมปอง เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.๑๐ นางกัลยา แตงขา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.๑๐.1 ดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
๑.๑๐.2 งานอื่นๆ ทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย
๑.๑๐.3 นางประกายมาศ บุญสมปอง ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกัลยา แตงขา
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.๑๑ นางสาวพัชรี ศุภษร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.๑๑.1 ดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑.๑๑.2 งานอื่นๆ ทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย
๑.๑๑.3 นางประกายมาศ บุญสมปอง ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรี ศุภ
ษร เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.๑๒ นายคารณ สะอาด ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญ
การ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1.๑๒.1 ดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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๑.๑๒.๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๑๒.๓ นางประกายมาศ บุญสมปอง ปฏิบัติหน้าที่แทน นายคารณ สะอาด
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.1 นางสาวพัชรี ศุภษร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๒.1.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.1.๒ งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.1.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๑.๔ งานทดสอบทางการศึกษา
๒.๑.๕ หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับแนวการ
ประเมินผลระดับชาติ (O-NET)
๒.๑.๖ หัวหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการสื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล
๒.๑.๗ หั ว หน้า โครงการเสริ ม สร้า งคุ ณ ธรรมจริย ธรรมและธรรมาภิบ าลใน
สถานศึกษา (เขตพื้นที่สุจริต,โรงเรียนสุจริต) (ITA)
๒.๑.๘ หัวหน้าโครงการเสริม สร้างคุ ณธรรมและธรรมาภิบ าลในสถานศึก ษา
(โรงเรียนสุจริต)
๒.๑.๙ หัว หน้ างานการประเมิ นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลใน
สถานศึกษา (ITA)
๒.๑.๑๐ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๖ (อาเภอจอมบึง)
๒.๑.๑๑ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.๑.๑๒ นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรี ศุภษร
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒.๒ -ว่าง- ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
มอบหมายให้ นางสาวพัชรี ศุภษร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานแทน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๒.๒.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๒.๒ ผู้ช่วยงานการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA)
๒.๒.๓ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๕(อาเภอปากท่อ)
๒.๒.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.2.5 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรี ศุภษร
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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๒.๓ -ว่าง- ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
มอบหมายให้ นางสาวพัชรี ศุภษร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานแทน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๒.๓.1 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๓.๒ ผู้ช่วยงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริ าชการ (KRS)
๒.๓.๓ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๕(อาเภอปากท่อ)
๒.๓.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.3.5 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรี ศุภษร
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒.๔ -ว่าง- ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
มอบหมายให้ นางสาวพัชรี ศุภษร ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานแทน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๒.๔.1 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
๒.๔.๒ ผู้ช่วยงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ของ สพท.ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
๒.๔.๓ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๖(อาเภอจอมบึง)
๒.๔.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒.4.5 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรี ศุภษร
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๓. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓.1 นางกัลยา แตงขา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ปฏบัติหน้าที่หัวหน้างานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
๓.1.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓.1.๒ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๓.1.๓ หั ว หน้ า โครงการพั ฒ นาสมรรถนะและยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินงาน โครงการคุณธรรม สพฐ.
๓.๑.๔ หัวหน้าโครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน
๓.๑.๕ หัวหน้าโครงการนักธุรกิจน้อย
๓.๑.๖ หัวหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพ
๓.๑.๗ หัวหน้างานการสร้างองค์ความรู้ KM
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๓.๑.๘ ศึกษานิเทศก์ผู้ป ระสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๒(อาเภอเมืองราชบุรี)
๓.๑.๙ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๑.๑๐ นายคารณ สะอาด ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกัลยา แตงขา เมื่อบุคคล
ดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๓.๒ นายคารณ สะอาด ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญ
การ ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้
๓.๒.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๓.๒.๒ หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา(ITA)
๓.๒.๓ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน School MIS
๓.๒.๔ ผู้ ช่ ว ยโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าลใน
สถานศึกษา (เขตพื้นที่สุจริต,โรงเรียนสุจริต) (ITA)
๓.๒.๕ ผู้ช่วยโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดเล็กด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล New DLTV, New DLIY
๓.๒.๖ ผู้ช่วยการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA)
๓.๒.๗ ศึกษานิเทศก์ผู้ป ระสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๘(อาเภอสวนผึ้ง)
๓.๒.๘ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓.๒.๙ นางกัลยา แตงขา ปฏิบัติหน้าที่แทน นายคารณ สะอาด เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๓.๓ -ว่า ง- ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รับ ผิดชอบ กลุ่ม งานส่ง เสริม และพัฒ นาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มอบหมายให้ นางกัลยา แตงขา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทย
ฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานแทน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๓.๓.1 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๓.๓.๒ ผู้ช่วยงานการติดตามและประเมินผลการบริห ารและการจัดการศึกษา
ของ สพท.ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.
๓.๓.๓ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๘ (อาเภอสวนผึง้ )
๓.๓.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.3.5 นายคารณ สะอาด ปฏิบัติหน้าที่ แทน นางกัล ยา แตงข า เมื่อบุคคล
ดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๔.1 นางสาวสุ พิ ช ญ์ นั น ท์ ทิ ม พิ ทั ก ษ์ ต าแหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ วิ ท ยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
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๔.1.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔.๑.๒ งานส่ง เสริม สนับ สนุน เครือ ข่า ยการนิเ ทศของเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
๔.๑.๓ งานนิเ ทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการบริห ารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
/๔.1.4 งานศึกษา...
๔.1.๔ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา
๔.1.๕ หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดเล็กด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล New DLTV, New DLIY
๔.๑.๖ หัวหน้าโครงการการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๑
๔.๑.๗ หัวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA
๔.๑.๘ ผู้ ช่วยโครงการการขับ เคลื่อนการจัดการเรี ยนการสอนสะเต็ม ศึก ษา
(Stem Education) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประถม,มัธยม
๔.๑.๙ หัวหน้างานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ (KRS)
๔.๑.๑๐ หัวหน้างานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
๔.๑.๑๑ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๙ (อาเภอบ้านคา)
๔.๑.๑๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔.๑.๑๓ นางประกายมาศ บุญสมปอง ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิม
พิทักษ์ เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๔.๒ นางประกายมาศ บุ ญ สมปอง ต าแหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ วิ ท ยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
มีหน้าที่ ดังนี้
๔.๒.1 งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน
๔.๒.๒ หัวหน้าโครงการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ
๔.๒.๓ หัวหน้าโครงการแนะแนว
๔.๒.๔ หัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา
๔.๒.๕ ผู้ช่วยโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
๔.๒.๖ ผู้ช่วยโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
๔.๒.๗ ผู้ช่วยโครงการนักธุรกิจน้อย
๔.๒.๘ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๒(อาเภอเมืองราชบุร)ี
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๔.๒.๙ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔.๒.๑๐ นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ แทน นางประกายมาศ บุ ญ
สมปอง เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
/๔.3 –ว่าง-...
๔.๓ -ว่าง- ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา มอบหมายให้ นางสาวสุ พิ ช ญ์ นันท์ ทิ ม พิ ทั ก ษ์ ต าแหน่ ง
ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชานาญการ ปฏิบัติงานแทน มีหน้าที่ดังนี้
๔.๓.1 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลการบริห ารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๔.๓.๒ ผู้ช่วยงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ (KRS)
๔.๓.๓ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๙(อาเภอบ้านคา)
๔.๓.๔ งานอื่นๆ ทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย
4.3.5 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๕.1 นางสาวศุภากร ทองน้อย ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้
๕.1.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕.๑.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕.๑.๓ งานส่ง เสริม และประสานงานการประกั นคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา
๕.1.๔ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา
๕.1.๕ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕.๑.๖ หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
๕.๑.๗ หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๕.๑.๘ ผู้ช่วยโครงการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงาน
โครงการคุณธรรม สพฐ.
๕.๑.๙ หัวหน้างานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ (KRS)
๕.๑.๑๐ ผู้ช่วยงานการสร้างองค์ความรู้ KM
๕.๑.๑๑ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๕ (อาเภอปากท่อ)
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๕.๑.๑๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/๕.1.10 นางอรวรรณ...
๕.๑.๑๐ นางอรวรรณ แสงทอง ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศุภากร ทองน้อย
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๕.๒ นางอรวรรณ แสงทอง ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีก่ ลุม่ งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้
๕.๒.1 งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา
๕.๒.๒ หั วหน้าโครงการพัฒ นาการจั ดการเรียนการสอนกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทย
๕.๒.๓ หัวหน้าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
๕.๒.๔ ผู้ช่วยโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๕.๒.๕ ผู้ช่วยโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๕.๒.๖ ผู้ช่วยโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพือ่ รองรับการประเมิน PISA
๕.๒.๗ ผู้ช่วยงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มนิเทศ ฯ
๕.๒.๘ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๔(อาเภอปากท่อ)
๕.๒.๙ งานอื่นๆ ทีผ่ ู้บงั คับบัญชามอบหมาย
5.๒.๑๐ นางสาวศุภากร ทองน้อย ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอรวรรณ แสงทอง
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๕.๓ -ว่าง- ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มอบหมายให้ นางสาวศุภากร ทองน้อย ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ ปฏิบัติงานแทน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๕.๓.1 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกั นคุณภาพ
การศึกษา
๕.๓.๒ ผู้ช่วยงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มนิเทศ ฯ
๕.๓.๓ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๔(อาเภอปากท่อ)
๕.๓.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.3.5 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศุภากร ทองน้อย
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๖. กลุ่ ม งานเลขานุก ารคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเ ทศ
การศึกษา
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๖.1 นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการ
ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้างานกลุม่ งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา มีหน้าที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
/๖.1.1 งานพัฒนา...
๖.1.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
๖.๑.๒ งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๖.๑.๓ งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๖.1.๔ หัวหน้าโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๖.1.๕ หัวหน้าโครงการสหกรณ์โรงเรียน
๖.๑.๖ หัวหน้าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ
๖.๑.๗ หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๖.๑.๘ ผู้ช่วยโครงการพัฒ นางานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๖.๑.๙ ผู้ช่วยโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีที่ ๕ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๖.๑.๑๐ ผู้ช่วยโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA
๖.๑.๑๑ ผู้ช่วยโครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
๖.๑.๑๒ ผู้ช่วยงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุม่ นิเทศ ฯ
๖.๑.๑๓ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๓(อาเภอเมือง และอาเภอวัดเพลง)
๖.๑.๑๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.๑.๑๕ นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวบุณฑริกา นิเทศ
ศิลป์ เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๖.๒ -ว่าง- ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนิเ ทศการศึก ษา มอบหมายให้ นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิล ป์
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ ปฏิบัติงานแทน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๖.๒.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
๖.๒.๒ ผู้ช่วยงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มนิเทศ ฯ
๖.๒.๓ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๓(อาเภอเมือง และอาเภอวัดเพลง)
๖.๒.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.2.5 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่ แทน นางสาวบุณฑริกา นิเทศ
ศิลป์ เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
/6.3 -ว่าง-...
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๖.๓ -ว่าง- ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และนิเ ทศการศึก ษา มอบหมายให้ นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิล ป์
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ ปฏิบัติงานแทน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๖.๓.1 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
๖.๓.๒ ผู้ช่วยงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มนิเทศ ฯ
๖.๓.๓ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๕(อาเภอปากท่อ)
๖.๓.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๖.3.5 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวบุณฑริกา นิเทศ
ศิลป์ เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๗. งานธุรการ
๗.1 นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์ เกตุคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้างานธุรการมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๗.๑.๑ งานออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้องรวดเร็ว
๗.๑.๒ งานจัดหาและดูแลบารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์
๗.๑.๓ งานประสานการดาเนินงานทั้งภายในและภายนอก
๗.๑.๔ งานการจัดการประชุมและรายงานการประชุมกลุ่ม
๗.๑.๕ งานจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มฯ และงานที่เกี่ยวข้อง
๗.๑.๖ งานรับ ส่งหนังสือ ระบบ E-Filing
๗.๑.๗ งานรับส่งหนังสือ ระบบ E-Office
๗.๑.๘ งานประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๗.๑.๙ งานเผยแพร่ประชาสัม พันธ์ข้อมู ล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนิเ ทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๗.๑.๑๐ งานตรวจสอบ วิเคราะห์ หนังสือราชการโดยระบบ ICT
๗.๑.๑๑ งานวิเคราะห์ หนังสือเพื่อนาส่งให้ผู้รับผิดชอบ
๗.๑.๑๒ งานตรวจสอบ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของหนังสือราชการเพื่อนาเสนอ
ผู้บังคับชาตามลาดับ
๗.๑.๑๓ งานควบคุมภายในกลุ่ม
๗.๑.๑๔ งานการจัดการองค์ความรู้
๗.๑.๑๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/๗.1.16 นางสาวภัทราภรณ์...
๗.๑.๑๖ นางสาวภัทราภรณ์ ชิตรัตถา ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์ เกตุ
คา เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๗.๒ นางสาวภั ท ราภรณ์ ชิ ต รั ต ถา ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานธุ ร การ ปฏิ บั ติ ง าน
รับผิดชอบงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
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๗.๒.๑ งานจัดหาและดูแลบารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์
๗.๒.๒ งานประสานการดาเนินงานทั้งภายในและภายนอก
๗.๒.๓ งานการจัดการประชุมและรายงานการประชุมกลุ่ม
๗.๒.๔ งานจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มฯ และงานที่เกี่ยวข้อง
๗.๒.๕ งานรับ ส่งหนังสือ ระบบ E-Filing
๗.๒.๖ งานรับส่งหนังสือ ระบบ E-Office
๗.๒.๗ งานเผยแพร่ประชาสัม พันธ์ข้อมู ล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนิเ ทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๗.๒.๘ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๗.๒.๙ นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์ เกตุคา ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวภัทราภรณ์ ชิตรัตถา
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๗.๓ -ว่า ง- ต าแหน่ ง เจ้ า พนักงานธุร การ รับ ผิดชอบ งานธุร การ มอบหมายให้
นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์ เกตุคา ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน ปฏิบัติงานแทน มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
๗.๓.๑ งานออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้องรวดเร็ว
๗.๓.๒ งานประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๗.๓.๓ งานตรวจสอบ วิเคราะห์ หนังสือราชการโดยระบบ ICT
๗.๓.๔ งานวิเคราะห์ หนังสือเพื่อนาส่งให้ผู้รับผิดชอบ
๗.๓.๕ งานตรวจสอบ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของหนังสือราชการเพื่อนาเสนอ
ผู้บังคับชาตามลาดับ
๗.๓.๖ งานควบคุมภายในกลุ่ม
๗.๓.๗ งานการจัดการองค์ความรู้
๗.๓.๘ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.3.9 นางสาวภัทราภรณ์ ชิตรัตถา ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์ เกตุ
คา เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1.นายยรรยงค์ เจริญศรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
คณะทางาน
1.นายบุญประคอง โคตรพัฒน์
2.นางกัลยา แตงขา
3.นางอรวรรณ แสงทอง
4.นางสาวพัชรี ศุภษร
5.นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์
6.นางสาวศุภากร ทองน้อย
7.นางจันทร์ดา สร้อยสังวาล
8.นางประกายมาศ บุญสมปอง
9.นายคารณ สะอาด
10.นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์
11.นางสาวจริยา สุธาพจน์
12.นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์ เกตุคา
12.นางสาวภัทราภรณ์ ชิตรัตถา

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

191

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

192

