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 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ราชบุรี ร่วมกับทุกกลุ่มงานและบุคลากรจากเครือข่าย สถานศึกษา ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเช่ือมโยง 
ความสอดคล้อง และบูรณาการโครงการและกิจกรรม ของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ข้ันพื้นฐาน โดยก าหนดกลยุทธ์และตัวช้ีวัดที่มุ่งการพัฒนางานคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุก
ประเภทการขยาย โอกาส สิทธิความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้
ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ทุกคนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ เร่งรัดพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัด การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เปูาประสงค์ยุทธศาสตร์และโครงการกิจกรรม (เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการจัดการศึกษา เท่านั้น)  
 ขอขอบคุณคณะท างาน บุคลากรในสังกัดทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี และใคร่ขอขอบคุณกลุ่มนโยบายและแผนที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและ
ไฟล์ข้อมูล ในส่วนส าคัญในครั้งนี้ 
 
        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
             ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

บทสรุปผู้บรหิาร 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 1 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพฒันาองค์กรใหเ้ปน็ไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ต้องการในอนาคต โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการร่วมคิด ร่วมก าหนด และร่วมจัดท า
กิจกรรมให้เกิดผลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่จะมุ่งสู่ เปูาหมายของ การพัฒนา
กระบวนการนิเทศการศึกษา ได้จัดท าแผนการใช้งบประมาณการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการ
ภายในโรงเรียนให้เกิดคุณภาพย่ิงๆข้ึนไป 
 

วิสัยทัศน์ 
กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

นิเทศการศึกษาเพื่อพฒันาคน ยกระดบัคุณภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ 
พันธกิจ 

1 นิเทศช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน  

2 พัฒนาส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ินให้มีคุณภาพเหมาะกบับริบท
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

3 ส่งเสริมและพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสทิธิภาพส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4 ส่งเสริมพัฒนาการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการบรหิารและการจัดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง  
5 พัฒนาเทคโนโลยีการนิเทศการศึกษาให้ทันสมัยเอื้อก็ต่อการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหาร 

ครู นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
6 ส่งเสริมและพฒันาการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมีการสร้างและใช้

เครื่องมือวัดประเมินผลอย่างหลกัหลายและจัดท าคลังข้อสอบ 
 
เป้าประสงค์ 

1. ศึกษานิเทศก์มีความรู้ความสามารถในการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สามารถปฏิบัติงานนเิทศได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบรหิารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทกัษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนมีคุณธรรม คุณลักษณะอันพงึประสงค์ สมรรถนะส าคัญและทักษะในศตวรรษที่ 21 
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บทที่  1 
บทน า 

สภาพทั่วไป 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ทางภาคกลาง ด้านทิศตะวันตกของ
ประเทศไทย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 4,030.03 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  อ าเภอด่านมะขามเตี้ย และ 

อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุร ี
 ทิศใต ้  ติดต่อกับอ าเภอเขาย้อย อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จงัหวัดเพชรบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อ าเภอบางคนที และอ าเภออัมพวา  

จังหวัดสมุทรสงคราม 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบางคายู อ าเภอเมตตา จังหวัดทะวาย  ประเทศสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) 

 สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่สูง ทางด้านตะวันตกบริเวณชายแดนของจังหวัด ประกอบด้วยเทือกเขาน้อยใหญ่
ของเทือกเขาตะนาวศรีตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท านา 
การเพาะปลูกพืชสวน และพืชไร่ ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ราบลุ่มซึ่งเหมาะ     แก่การเพาะปลูกพืชผัก และ
ผลไม้ 

 ภูมิอากาศโดยทั่วไปไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20.0-29.9 องศาเซลเซียส   มีฝนตก
หนักในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม  

 ประชากรในพื้นที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ 
โดยมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ 8 ชาติพันธ์ ได้แก่ ไทยพื้นบ้าน ไทยยวน ไทยเขมร ไทยมอญ 
ไทยทรงด า ไทยกะเหรี่ยง และไทยลาวเวียง ซึ่งแต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรม          ที่น่าสนใจ ทั้งด้านประเพณี พิธีกรรม 
หัตถกรรม เพลงพื้นบ้าน ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่ส าคัญของแต่ละกลุ่มวัฒนธรรม   

ส าหรับอาคารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 7 อาคาร  เฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ถนนไกรเพชร ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี  โดยส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ใช้พื้นที่บริเวณช้ันที่ 4 ช้ันที่ 6 (บางส่วน)  เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน มีพื้นที่
ในความรับผิดชอบ 6 อ าเภอ รวม 175 โรงเรียน 2 สาขา ได้แก่ อ าเภอเมืองราชบุรี จ านวน 49 โรงเรียน อ าเภอปากท่อ 
จ านวน 46 โรงเรียน 1 สาขา อ าเภอจอมบึง จ านวน 37 โรงเรียน อ าเภอวัดเพลง จ านวน 6 โรงเรียน อ าเภอสวนผึ้ง     
จ านวน 20 โรงเรียน และอ าเภอบ้านคา จ านวน 17 โรงเรียน 1 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562)   
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สภาพการจัดการศึกษา    

  อ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 ให้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เปน็ไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถ่ิน 
          2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
          3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
          4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
          5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
          6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด 
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
          7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
          8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
         9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
        10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานด้านการศึกษา          
        11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
        12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
  การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   การบริหารและการจดัการศึกษาข้ันพื้นฐานใหย้ึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยค านึงถึงระดับของการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา  มี
อ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารและ การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต โดยให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 
 
 
 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวงและให้ระบุ
อ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น (เฉพาะที่เป็นโรงเรียน       
มีฐานะเป็นนิติบุคคล) 
    การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ ที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาก าหนด ซึ่งในปัจจุบัน
ได้โอนให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก าหนด 

   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 
2560 และฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561)  ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 1. กลุ่มอ านวยการ  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
   (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
   (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
   (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
   (ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
   (ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
   (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
   (ณ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่ของส่วน

ราชการใดโดยเฉพาะ 
   (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. กลุ่มนโยบายและแผน  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
   (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ

ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถ่ิน 
   (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
   (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและ

แผน 
   (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 
   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

   (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
   (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
   (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
   (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 
   (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
   (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี 
   (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ 
   (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
   (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน

บริหารสินทรัพย์ 
   (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

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

จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน 

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

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

มอบหมาย 

 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
      (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
     (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
    (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 
    (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดงัต่อไป 
    (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
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    (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพฒันาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
    (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
    (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนเิทศทางการศึกษา 
    (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา 

   (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

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

การศึกษาตามอัธยาศัย 
   (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ของบุคลากร ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
   (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ

มาตรฐานการศึกษา 
   (จ) ส่งเสรมิการจัดการศึกษาส าหรับผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส และผูม้ีความสามารถพิเศษ 
   (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอื่น 

   (ช) ส่งเสรมิ สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   (ซ) ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ไขและคุ้มครอง

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   (ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
   (ญ) ประสาน สง่เสรมิการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
   (ฎ) ส่งเสรมิแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
   (ฎ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มบีทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   (ฐ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ไดร้บัมอบหมาย 

 9. หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
    (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
    (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรอืกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเปูาหมายที่ก าหนด 
    (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
     (ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 

   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอืที่ไดร้บัมอบหมาย 
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10. กลุ่มกฎหมายและคดี  ให้ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี ้
         (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
         (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน 
         (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกบัวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
        (ง) ด าเนินการเกี่ยวกบัการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
        (จ) ด าเนินการเกี่ยวกบัการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
        (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. 
        (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดปีกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 
      (ซ) ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
        (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และ งานคดีของรัฐ 
        (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

  องค์คณะบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
          การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  บริหารงาน โดยมีองค์
คณะบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
ที่เป็นส่วนส าคัญและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เปูาหมาย 

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ก.ต.ป.น.) ประจ าปี 2563 

  
   1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการประถมศึกษาราชบรุี  เขต 1 

2. นายสิรภพ  เพ็ชรเกต ุ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ 
3.บาทหลวงจ าเนียร  จิตเสรีวงศ์ กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน 
4. นางปราณี  ทัยคุปต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย 
5. นางรัชนีวรรณ  จงเจรญิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
6. นายเกรียงวุธ  นีละคุปต ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการวิจัยและประเมินผล 
7. นายวิเชียร  ทองน้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบรหิารการศึกษา 
8. นางทิพยรัตน์  ไชยลังกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
9. ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

กรรมการและเลขานุการ 
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โครงสร้างการบริหาร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาราชบรุี  เขต 1 

นางรังษิยา  อมาตยคง นางสาวจงรักษ์  ศรีทพิย ์นายวุฒพิงษ์  ปฏิเวชวัฒนางกรู 

นายยรรยงค์   เจริญศรี 
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ท าเนียบกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางสาวณฏัฐฑ์ิกาณณ ์ เกตคุ า 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

นายค ารณ  สะอาด 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

นางสาวภัทราภรณ์  ชติรัตถา 
เจ้าพนักงานธุรการปฏบิตัิงาน 

นางประกายมาศ  บุญสมปอง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป ์
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

นางจนัทร์ดา  สร้อยสังวาลย์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

นางสาวจริยา  สุธา
พจน์ศึกษานิเทศก์ 

นางกัลยา  แตงข า 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

นางอรวรรณ  แสงทอง 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

นางสาวพัชรี  ศภุษร 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

นางสาวสุพิชญ์นนัท ์ ทิมพิทักษ ์
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
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ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาราชบุร ีเขต 1 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม    
และประเมินผล  
การจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครู    
และบุคลากร      
ทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและ         
การสื่อสาร 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 
 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

กลุ่มกฎหมายและ
คดี 
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บทที่  2 
ขอบข่ายและภารกิจ 

1. งานธุรการ 
2. กลุ่มงานพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ 

     2.1 งานส่งเสริมพฒันาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพเิศษ 
                   2.2 งานสง่เสรมิพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                   2.3 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
          3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
                   3.1 งานสง่เสรมิการวัดและประเมินผลการศึกษา 
                   3.2 งานสง่เสรมิและพัฒนาเครื่องมือวัดปละประเมินผลการศึกษา 
                   3.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
                   3.4 งานทดสอบทางการศึกษา 
          4. กลุ่มงานส่งเสริม พฒันาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                   4.1 งานสง่เสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                   4.2 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพฒันาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 
          5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบรหิารและการจัดการศึกษา 
                   5.1 งานสง่เสรมิและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
                   5.2 งานสง่เสรมิสนบัสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นทีก่ารศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
                   5.3 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของสถานศึกษา 
                   5.4 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพฒันาระบบบรหิารและการจัดการศึกษา 
          6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
                   6.1 งานสง่เสรมิการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                   6.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                   6.3 งานสง่เสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา 
                   6.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
          7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศึกษา 
                   7.1 งานพัฒนาระบบข้อมลูและสารสนเทศ 
                   7.2 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
                   7.3 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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การจัดบุคลากรตามภารกิจท้ัง 6 กลุ่มงานของศึกษานิเทศก์  ดังน้ี 
1.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้  มีขอบข่าย  ดังน้ี 
 1.1  งานประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1.2 งานประสาน สง่เสรมิ สนับสนุนและพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 1.3 งานประสาน สง่เสรมิ สนับสนุนและพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ 
 1.4 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพฒันาหลักสูตร  
 1.5 งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพฒันาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 1.6 งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือได้รบั
มอบหมาย 
 1.นางสาวจริยา  สุธาพจน์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุม่งาน  

     มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในกลุม่งานพฒันาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งติดตาม ก ากับ ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในกลุ่มงานให้ เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสทิธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบ กลั่นกรองงาน 
บันทึกความเห็นก่อนน าเสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และการจัด
การศึกษาปฐมวัย  
 2.นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

มีหน้าที่และความรบัผิดชอบเป็นหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
 3.นางสาวศุภากร  ทองน้อย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 มีหน้าที่และความรบัผิดชอบงานพฒันาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรูส้ังคม 
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

มีหน้าที่และความรบัผิดชอบกลุม่งานพฒันาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ และการจัดการศึกษาพิเศษ 
 5.นางกัลยา แตงข า ต าแหนง่ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ   

       มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานพฒันาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 
 6.นางสาวพัชรี ศุภษร ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานพัฒนาหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

 
2.  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา มีขอบข่ายงานดังนี้ 
 2.1. พัฒนางานวิจัย ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ระดับช้ันเรียนและสถานศึกษา 

ขอบข่ายความรบัผิดชอบของบคุลากรในกลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมนิผลการจดัการศกึษา 
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 2.2 งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.3 งานวิจัยพัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับชาติ 
 2.4 งานสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัยทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 งานปฏิบัตงิานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

บุคลากรมหีน้าที่รบัผิดชอบปฏิบัตงิาน ประกอบด้วย 
 1. นายบุญประคอง โคตรพัฒน์   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
 ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน  
 2. นางสาวพัชรี  ศุภษร ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 3. นางสาวอรวรรณ  แสงทอง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
 4. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา  รวมทั้ ง
ติดตาม ก ากับ ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มงานให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบ กลั่นกรองงาน บันทึกความเห็นก่อนน าเสนอ
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
3.  กลุม่งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีขอบข่ายงาน ดังนี้  
 3.1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 3.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 3.3งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
 3.4งานวิจัย สง่เสริม พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 3.5งานปฏิบัตงิานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือได้รบั
มอบหมาย 
 บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 1. นางสาวศุภากร  ทองน้อย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน 
 2. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
 3. นางกัลยา  แตงข า  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ ม ี
 4. นางสาวจริยา สธุาพจน์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
 5. นางสาวอรวรรณ  แสงทอง  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
  มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในกลุม่งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งติดตาม ก ากับ ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร
ภายในกลุ่มงานใหเ้ป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสทิธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบ กลั่นกรองงาน บันทึก
ความเห็นก่อนน าเสนอผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ 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 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
สถานศึกษา 
 4.4 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา 
  บุคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 1. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน 
 2. นางสาวประกายมาศ บุญสมปอง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
  มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในกลุม่งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา รวมทัง้ติดตาม ก ากับ ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรภายในกลุ่มงานใหเ้ป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสทิธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบ กลั่นกรองงาน 
บันทึกความเห็นก่อนน าเสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

5. กลุม่งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา มีขอบข่ายงาน ดังนี ้
 5.1 งานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
  5.1.1 งานการพัฒนาระบบข้อมลูและสารสนเทศ 
  5.1.2 งานการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และการนิเทศการศึกษา 
  5.1.3 งานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผล 
 5.2 งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย 

   บคุลากรมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
  1. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    

  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน  
 2.  นางสาวบุณฑริกา  นิเทศก์ศิลป์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 3. นางสาวพัชรี  ศุภษร   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 4. นางสาวศุภากร  ทองน้อย   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
  มีหน้าที่และความรับผิดชอบในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและนิเทศการศึกษา รวมทั้งติดตาม ก ากับ ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบ 
กลั่นกรองงาน บันทึกความเห็นก่อนน าเสนอผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
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  แตงข า  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงาน  
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 2. นางอรวรรณ  แสงทอง  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ 
 3. นายค ารณ  สะอาด ต าแหนง่ ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  มีหน้าที่และความรบัผิดชอบในกลุม่งานสื่อวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
รวมทั้ งติดตาม ก ากับ ให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุม่
งานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบ กลั่นกรองงาน บันทึกความเห็นกอ่น
น าเสนอผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. งานธุรการ ขอบข่ายงานธุรการมีดังน้ี  
 7.1 งานออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้องรวดเร็ว 
 7.2 งานจัดหาและดูแลบ ารงุรักษา วัสดุครุภัณฑ ์
 7.3 งานประสานการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก 
 7.4 งานการจัดการประชุมและรายงานการประชุมกลุ่ม 
 7.5 งานจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศกลุม่ฯ และงานที่เกีย่วข้อง 
 7.6 งานรับ ส่งหนงัสอื   ระบบ E-Filing 
 7.7 งานรับส่งหนังสือ ระบบ E-Office 
 7.8 งานประชาสัมพันธ์กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 7.9 งานเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสาร และผลงานของกลุม่นิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 
 7.10 งานตรวจสอบ วิเคราะห์ หนงัสือราชการโดยระบบ ICT  
 7.11 งานวิเคราะห์ หนังสือเพื่อน าสง่ใหผู้้รบัผิดชอบ  
 7.12 งานตรวจสอบ ความเรียบร้อยสมบรูณ์ของหนังสือราชการเพื่อน าเสนอผูบ้ังคับชาตามล าดับ  
 7.13 งานควบคุมภายในกลุ่ม  
 7.14 งานการจัดการองค์ความรู้  
 บุคคลากรมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  
 1. นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์  เกตุค า  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ 
  มีหน้าทีร่ับผิดชอบ ก ากบั ติดตามงานธุรการภายในกลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาใหเ้ป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
 
2. งานศึกษานิเทศก์ดูแลรับผิดชอบเครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และภารกิจงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 2.1 ศึกษานิเทศก์รบัผิดชอบเครอืข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 
เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 1 (อ าเภอเมืองราชบรุี) นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย ์
เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 2 (อ าเภอเมืองราชบรุี) นางกัลยา  แตงข า 
เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 3 (อ าเภอเมืองราชบรุี 
และ อ าเภอวัดเพลง) 

นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป ์

เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 4 (อ าเภอปากท่อ) นางอรวรรณ  แสงทอง 
เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 5 (อ าเภอปากท่อ) นางประกายมาศ บุญสมปอง 
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 2.1 ศึกษานิเทศก์รบัผิดชอบเครอืข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 

เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 (อ าเภอจอมบึง) นางสาวพัชรี  ศุภษร 
เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 7 (อ าเภอจอมบึง) นางสาวจริยา  สุธาพจน ์
เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 (อ าเภอสวนผึ้ง) นายบุญประคอง  โคตรพฒัน ์
เครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 9 (อ าเภอบ้านคา) นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์ 

 
2.2  ศึกษานิเทศก์รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน การศึกษาปฐมวัย และ 

การศึกษาพิเศษ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

1. นางอรวรรณ      แสงทอง                     หัวหน้ากลุ่มสาระ 
2. นางกัลยา          แตงข า 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป ์                หัวหน้ากลุ่มสาระ 
2. นางอรวรรณ       แสงทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

1. นายบุญประคอง      โคตรพัฒน์             หัวหน้ากลุ่มสาระ 
2. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. นางสาวศุภากร       ทองน้อย               หัวหน้ากลุ่มสาระ 
2. นางจันทร์ดา          สร้อยสังวาลย ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  

1. นางจันทร์ดา          สร้อยสังวาลย ์        หัวหน้ากลุ่มสาระ 
2. นางสาวบุณฑริกา    นิเทศศิลป ์  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 1. นางประกายมาศ บุญสมปอง                หัวหน้ากลุ่มสาระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1. นางกัลยา              แตงข า                 หัวหน้ากลุ่มสาระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1. นางสาวพัชรี            ศุภษร                 หัวหน้ากลุ่มสาระ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1. นายค ารณ  สะอาด           หัวหน้ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

1. นางสาวจริยา  สุธาพจน ์     หัวหน้าการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. นางสาวศุภากร  ทองน้อย 

 การจัดการศึกษาพิเศษ 1. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย ์  หัวหน้าการจัดการศึกษาพเิศษ 
 
 2.3 ภารกิจงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ภารกิจงาน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 
๑. การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและ 

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  (ITA) 
1. นางกัลยา              แดงข า                      (หัวหน้า) 
2. นายบุญประคอง      โคตรพัฒน์ 
3. นางสาวพัชรี           ศุภษร 

๒. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรงุประสิทธิภาพการปฏิบัต ิ
ราชการ (KRS) 

1. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์                  (หัวหน้า) 
2. นางสาวจริยา          สุธาพจน์ 

๓. มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที ่ 1. นางสาวสุพิชญ์นันท์    ทิมพิทักษ์                (หัวหน้า) 
2. นางสาวจริยา            สุธาพจน์ 
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 2.3 ภารกิจงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
ภารกิจงาน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบ 

๑. การสร้างองค์ความรู้ KM 
 

1. นายบุญประคอง        โคตรพัฒน์               (หัวหน้า) 
2. นางสาวศุภากร         ทองน้อย 
3. นางจันทร์ดา            สร้อยสังวาลย ์

๒. การสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ (PLC) 
กลุ่มนเิทศ ฯ 

 

1. นายบุญประคอง        โคตรพัฒน์               (หัวหน้า) 
2. นางอรวรรณ             แสงทอง 
3. นางสาวบุณฑริกา       นิเทศศิลป์ 

 
4.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การด าเนินงานของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 สรุปได้ดังน้ี 
 4.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของสงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 

 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ                     
ปีการศึกษา 2562 และ  ปีการศึกษา 2563 สูงข้ึน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ + 10.68  ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ตามล าดับ และเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระสูงข้ึน +5.30 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 ผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบ                       
ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 สูงข้ึน คือ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระลดลง              
- 0.27 

 
 

วิชา ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด เปรียบเทียบปีการศึกษา ผลการ 
เขตพ้ืนท่ี 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 
วิทยาศาสตร ์ 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 

วิชา ค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด เปรียบเทียบปีการศึกษา ผลการ 
เขตพ้ืนท่ี 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 
วิทยาศาสตร ์ 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 
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 4.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดบัชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562 ของ

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
 
 4.3 ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน (RT) ปีการศึกษา 2562 ของสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
 

คะแนนผลการประเมินการอ่าน 

ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด เปรียบเทียบ 

ผลต่าง 
เขตพื้นที ่ จังหวัด 

ศึกษาธิ
-  การ
ภาค 

สังกัด 
ประเท

ศ 
2563 2562 

การอ่านออกเสียง 72.39 76.54 79.36 74.13 74.14 72.39 70.12 +2.27 
การอ่านรูเ้รือ่ง 68.20 71.89 75.84 72.23 71.86 68.20 73.24 -5.04 
รวม 2 ด้าน 70.32 74.23 77.61 73.20 73.02 70.32 71.68 -1.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสามารถด้าน เขตพ้ืนท่ี จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ เปรียบเทียบ ผลต่าง 
๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

คณิตศาสตร์ 40.11 40.48 43.14 41.30 40.47 ๔4.16 40.11 -4.05 
ภาษาไทย 46.29 48.56 50.96 47.76 47.46 ๔5.59 46.29 +0.70 
รวม ๒ ด้าน 43.20 44.52 47.05 44.53 43.97 ๔๔.๘๘ 43.20 -1.68 
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  บทที่  3 
แผนปฏิบัติการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 1ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการราชบรุีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน 252,750 นางกัลยา  แตงข า 
2 โครงการพัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพ          

การด าเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ.                      
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

291,740 นางกัลยา  แตงข า 

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน           
และการพัฒนากรอบหลักสูตรทอ้งถ่ิน 

8,500 นางสาวสุพิชญ์นันท์                                                
ทิมพิทักษ์ 

4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้ภาษาไทย 

300,655 นางอรวรรณ แสงทอง 

5 โครงการการทดสอบและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้              
ที่สอดคลอ้งกบัแนวทางการประเมินผลระดับชาติ (O-NET) 

78,950 นางสาวพัชรี  ศุภษร 

6 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)                                 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 

175,960 นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป ์

7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ                      
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

39,450 นางสาวพัชรี ศุภษร 

8 โครงการพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ 34,750 นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป ์
9 โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ - นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป ์

10 โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน - นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป ์
11 โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้

ศิลปะ 
94,850 นางจันทร์ดา   สร้อยสงัวาลย์                            

12 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน               
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

108,300 นางประกายมาศ  บุญสมปอง                                             

13 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ                    
การเรียนรูส้ังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

554 นางสาวจริยา  สุธาพจน ์

14 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 112,995 นางสาวจริยา  สุธาพจน ์
15 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการข้อมูลผลการเรียนของ

นักเรียน (School MIS) 
57,355 นายค ารณ  สะอาด 

1๖ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 114,200 นางสาวจริยา  สุธาพจน ์
1๗ โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 229,255 นางอรวรรณ  แสงทอง 
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ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1๘ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
11,000 นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพทิักษ์                       

๑๙ โครงการสง่เสรมิการคัดลายมือผู้บริหาร ครู                          
และบุคลากรทางการศึกษา 

29,580 นางอรวรรณ  แสงทอง 

2๐ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  303,725    นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์                                                  
2๑ โครงการพัฒนาการสอนกจิกรรมแนะแนวในโรงเรียน 21,000 นางประกายมาศ บุญสมปอง                                               
2๒ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และ

โรงเรียน  CONNEXT- ED 
45,385 นางประกายมาศ บุญสมปอง                                   

2๓ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

63,770 นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพทิักษ์ 

2๔ โครงการสร้างจิตส านึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่            
เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

54,220 นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์                   

2๕ โครงการ "ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร" เฉลิม                      
พระเกียรติ 60 พรรษา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

275,000 นายบุญประคอง โคตรพัฒน ์

2๖ โครงการพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการศึกษา 

76,200 นางสาวบุณฑริกา   นิเทศศิลป ์

2๗ โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

606,000 นายค ารณ  สะอาด 

๒๘ โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 70,000 นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์                                       
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โครงการ   สร้างจิตส านึกความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์  2. นางวัลนิภา  สุวรรณสะอาด 
    3. นางดวงตา  เข็มทอง   4. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  1. เปูาหมาย อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
  2. ประเด็น สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสงัคมทีเ่ป็นมิตรตอ่สภาพภูมิอากาศ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  1. เปูาหมายระดบัประเด็น สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั่งยืน 
  2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสาร เคมี                         
ในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ  ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม           
คุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย
ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึง
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านความปลอดภัย ข้อที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแล     
ความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคาม               
ทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่                    
และโรคอุบัติซ้ า 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน                           
ในสถานศึกษาและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นวาระแห่งชาติ ให้ทุกส่วนราชการ
ด าเนินงานรณรงค์และสรา้งวินัย จิตส านึกในการคัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจร ตามแผนพัฒนา
ปี พ.ศ. 2559 - 2564  เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่จะเติบโตเป็นพลเมืองของชาติในอนาคต                
เป็นพลเมืองดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่เน้นการสร้างวินัยเรื่องการจัดการขยะ แยกขยะ     
ธนาคารขยะ และการมีจิตส านึกด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม     
เพื่อคุณภาพชีวิตและความเจริญก้าวหน้ามั่นคงของชาติในอนาคตต่อไป 
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 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ด าเนินการปฏิบัติการภาคสนาม
ร่วมกับบุคลากรในเขตพื้นที่ ฯ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้น านักเรียนร่วมกันจัดการคัดแยกขยะ      
แบบครบวงจร  และในปีงบประมาณ 2564 นี้ได้ร่วมท างานเป็นเครือข่ายท างานจัดการขยะแบบครบวงจร
ร่วมกับจังหวัดราชบุรี และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ                         
ในการจัดการขยะต้นทาง ขยะกลางทาง และขยะปลายทาง ในที่สุดคือการน าไปเผาเป็นเช้ือเพลิงโรงไฟฟูา
พลังความร้อนจากขยะชุมชน 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพื่อให้สถานศึกษาได้เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 

2.2.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้ 

2.2.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษาเห็นความส าคัญของการลดปริมาณขยะทุกชนิดและมีการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องเหมาะสม 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 175 โรงเรียน มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน าไปจัดการ
อย่างเหมาะสม 
               2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดท าแผนปฏิบัติการลด                   
และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ลดลงร้อยละ 5 ต่อเดือน 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 

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

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อสง่เสรมิความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1.2 ร้อยละของนกัเรียนได้รับการส่งเสริมใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก 
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
   1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ  
    2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงบรูณาการ  

 
ร้อยละ 3 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 80 
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    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารส านักงาน                           
เขตพื้นที่ฯ ข้าราชการและบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 33,000 บาท แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 18,000 บาท 
          3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 15,000 บาท 
 3.1.3 อื่นๆ (ระบ)ุ   ................... 

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ          

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : คัดเลือกโรงเรียนที่มี         
“การสร้างจิตส านึกความรู้ในการผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม” 

18,000 
 

- - 18,000 
 

มกราคม - 
กันยายน 2564 

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

- 15,000 
 

- 15,000 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 : สรปุประเมินผล/รายงานผล
โครงการ 

- - - - ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 18,000 15,000 - 33,000 - 

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 : คัดเลือกโรงเรียนที่มี “การสร้างจิตส านึก
ความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม” 
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน 
1.2 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครสถานศึกษาทีส่นใจ
เข้าร่วมกจิกรรม โดยส่งเล่มเอกสารรายงานโครงการ
และคลปิวีดีโอ (เครอืข่ายละ 1 โรงเรียน) 
1.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าเสนอกิจกรรม 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 9 โรงเรียน ๆ ละ 2,000 บาท 
1.4 นิเทศ ติดตามการจัดกจิกรรม 

18,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

18,000 
 
 

 
 
 



 

23 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

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

15,000 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

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

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 33,000 - - 33,000 
 (ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทกุรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 1) ปัจจัยความเสี่ยง งบประมาณ (ค่าชดเชยน้ ามัน) มีความจ าเป็น ในด้านการนิเทศติดตาม        
การจัดกิจกรรม  
 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ให้สถานศึกษาสรุปกิจกรรมโดยการส่งสื่อการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนเป็น VDO และการรายงานโครงการ 

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

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและและเทศชาติ  

1. เปูาหมายคนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพพร้อมส าหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
2. พัฒนาการเรียนรู ้

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู ้
          1. เปูาหมายระดบัประเด็นพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2. แผนย่อยของแผนแมบ่ทพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3. เปูาหมายของแผนแมบ่ทย่อยพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ด้านความปลอดภัย ข้อที่  1พัฒนาระบบและกลไกในการดูแล              
ความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคาม               
ทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่                    
และโรคอุบัติซ้ า 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านความปลอดภัย ข้อที่  1 พัฒนาระบบและกลไก            
ในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและ      
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่                    
และโรคอุบัติซ้ า 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 

    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ร่วมกับ 11 หน่วยงาน คือ มูลนิธิสวนสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธ์ุพืช กรมปุาไม้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนา
ที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
องค์การสวนสัตว์ และกลุ่มบริษัททรู คอร์ปอร์เรช่ัน จ ากัด จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรและ
ธรรมชาติที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จ านวน 29 แห่ง มีวัตถุประสงค์ให้หลักสูตรค่ายครอบคลุมทุกด้านของ
การด ารงชีวิต ให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ และมีศักยภาพในการเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ อันเป็นแนวทางสู่ความมั่ นคงและความยั่งยืนของชาติ ตาม 
“ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ“แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ควบคู่กับการ
พัฒนาผู้เรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน รวมถึงนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของรัฐบาล  และเป็นการจัดการเรียนที่เสริม     
ให้เยาวชนรู้จักแหล่งเรยีนรู้ทางทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ อันน าไปสู่
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การปลูกจิตส านึกในพระมหากรณุาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงห่วงใยในอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา ให้นักเรียนเกิดความตระหนัก รัก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมถึง ร่วมกันปูองกันไฟปุา รวมถึงเน้นด้านการจัดการขยะในโรงเรียน
และท้องถ่ิน จัดนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 240 คน แบ่งเป็น 4 รุ่นๆละ  60 คน    

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุา
ราชบุรี เป็น 1  ในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ปุาทั่วประเทศ ที่รับมอบภารกิจการจัด “ค่ายเยาวชน รักษ์
พงไพร” ให้เป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติในการฝึกการด ารงชีพข้ันพื้นฐาน  เพื่อให้นักเรียนเปูาหมายได้มี
ทักษะชีวิตจากการปฏิบัติจริง   ในที่และได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะช่วยในการพัฒนาแนวความคิด การอยู่
อย่างพอเพียงและเสริมสร้างจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา  
 2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างจิตส านึกการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย พลังงานและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 2.3 เพื่อปลูกจิตส านึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก 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    
ค่าย “เยาวชน  รักษ์พงไพร” มีความรู้  สร้างจิตส านึกการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย พลังงานและ             
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
               3) ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ เ ข้าโครงการ  ค่าย “เยาวชน  รักษ์พงไพร” มีจิตส านึก               
เกิดความตระหนัก รัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
และสัตว์ปุา และร่วมกันปูองกันไฟปุา 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าโครงการ ค่าย “เยาวชน  รักษ์พงไพร” จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องและสร้างจิตส านึกในพระราชกรณียกิจฯ            
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้และสัตว์ปุา และร่วมเป็น “เยาวชน  รักษ์พงไพร” ที่มีจิตอาสาเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติต่อไป 
 
 
 
  2)  ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่เข้าโครงการ ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร” มีความรู้ 
ความเข้าใจ ถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรปุาไม้ สัตว์ปุาและพันธ์ุพืช มีจิตส านึกการบริหาร
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จัดการขยะ น้ าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ รักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิธีปูองกันไฟปุา 
  3) นักเรียนที่เข้าโครงการ ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร” เกิดความตระหนักรักและหวนแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ สัตว์ปุา และร่วมกันปูองกันไฟปุา 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรัก และมีทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์    
ทรงเป็นประมุข 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1.3 ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 
    2.1 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ      
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร          
ปุาไม้และสัตว์ปุา 

 
100 

 
 

95 
 

80 
 
 

100 

   2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น  275,000 บาท  แยกเป็น 
  3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน  -   บาท 
  3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   จ านวน  275,000 บาท 
  3.1.3 อื่นๆ (ระบ)ุ  .............. 
 
    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ             

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 เข้าอบรมกับคณะวิทยากร สพฐ. 
กรมปุาไม้ กรมอุทยานฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรม
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ           
เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา   

- - - - ก.พ. 2564 
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2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าค่าย
นักเรียน “เยาวชน..รักษ์พงไพร” ณ ศูนย์ศึกษา 
ธรรมชาติและสัตว์ปุาราชบุร ี(อ่างเกบ็น้ าห้วย
อะนะ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบรุี (พักค้างคืน)  
จ านวน 4 รุ่น 

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

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

4 กิจกรรมท่ี 4 น าเสนอนิทรรศการและร่วมงาน 
"สีสันพรรณไม้ เทิดไท้ บรมราชินีนาถ" ณ       
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์ฯ กรงุเทพ 

- - - - ก.ค.2564- 
ส.ค.2564 

 รวม - 275,000 - 275,000  

         3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 เข้าอบรมกับคณะวิทยากร  สพฐ. กรมปุาไม้ 
กรมอุทยานฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเขาหินซ้อน อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา   

- - 
 

- 
 

- 

2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเข้าค่ายนักเรียน 
“เยาวชน..รักษ์พงไพร” ณ ศูนย์ศึกษา ธรรมชาตแิละสัตว์
ปุาราชบรุ ี(อ่างเก็บน้ าห้วยอะนะ) อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี 
(พักค้างคืน) จ านวน 4 รุ่น 
1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 5 ม้ือ ๆ  ละ 120 บาท x 80 คน x 4 รุ่น 
2. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง จ านวน 6 มื้อ ๆ  ละ 35 บาท x 
80 คน x 4 รุ่น 
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด ค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร” 
4. ค่าพาหนะรถรบั - ส่งนักเรียน 

275,000 
 
 

 

- - 
 
 

192,000 
67,200 

 
12,720 

- 
 
 
 
 
 
 

3,080 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
3 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตามและประเมินผล - - - - 
4 กิจกรรมท่ี 4 น าเสนอนิทรรศการในงาน            

"สีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ณ สวนสมเด็จ-
พระนางเจ้าสิรกิิติ์ฯ กรุงเทพฯ (ถ้ามี สพฐ. จะจัดสรร
ให้เพิ่มเติม) 

- - - - 

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 275,000 - 271,920 3,080 

 (ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทกุรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
          1) ปัจจัยความเสี่ยง 

   1. ก าหนดโครงการต้องด าเนินการเวลาภายในเดือนเมษายน - พฤษภาคม ซึ่งเป็นในช่วงเวลา
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างปิดภาคเรียนและอากาศค่อนข้างร้อน 
            2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการเข้าค่ายอบรมในส่วนของของนักเรียนอย่างเดียว ซึ่งในการ
อบรมจ าเป็นต้องมีครูของโรงเรียนที่ควบคุมนักเรียนมา วิทยากรหรือครูพี่เลี้ยงที่ได้รับการอบรมจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และคณะศึกษานิเทศก์ 
         2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  1. ได้ประสานกับโรงเรียนไว้ก่อนปิดเทอมโดยแบง่การอบรมเป็น 2 ช่วง  
      - ก าหนดช่วงที่ 1 ได้แก่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  อบรมช่วงเดือน พฤษภาคม  2564       
      - ก าหนดช่วงที่ 2 ได้แก่ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4  อบรมช่วงเดือน  มิถุนายน  2564   

            2. ใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นค่านิเทศติดตามมาเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมค่ายนักเรียน 
เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1) นักเรียนมีความรู้ และซาบซึ้งเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้ สัตว์ปุาและพันธ์ุพืช 
 2) นักเรียนมีทักษะ ตระหนักในหน้าที่ เห็นคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีจิตส านึกการจัดการขยะ น้ าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพและร่วมกันปูองกันไฟปุา 

3) ครูผู้สอนมีการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีคิด วิธีสอนสร้างจิตส านึกให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รักและ
หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้ สัตว์ปุา พันธ์ุพืช และร่วมกันปูองกันไฟปุา 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างจิตส านึกการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย พลังงานและความหลากหลายทางชีวภาพ 
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โครงการ    พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย    
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ    1.นางสาวจริยา สุธาพจน์  2.นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์  
                            3.นางสาวศุภากร ทองน้อย 4.นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์           

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ    
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

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

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
          1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้     
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
           2. แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ แผนย่อยการพฒันาเด็กต้ังแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
          3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการ  
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส ข้อที่ 2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี      
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้สมกับวัย 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านโอกาส ข้อที่ 2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทกุคน
มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ใหส้มกบัวัย 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
         ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี  สมวัยทุกด้าน                    
โดยการปฏิรูปกระบวรการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเปูาหมายที่ให้ผู้ เรียนทุกกลุ่มวัยได้รั บการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน                     
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่ น                                 
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ 
มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ                  
ของนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าว  ได้ด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อให้เกิดการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพพร้อมต่อยอดการศึกษาปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล โดยพัฒนาบุคลากร        
ทางการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนให้เข้มแข็งตลอดจนพัฒนาสื่อ 
อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและเครือข่าย 
ส่งเสริม  สนับสนุน สร้างความเข้มแข้งให้กับโรงเรียนทางด้านวิชาการทั้งนี้ เพื่อวางรากฐานการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต้ังแต่ปฐมวัย เพื่อให้การด าเนินงานการศึกษาปฐมวัยมีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
และมีคุณภาพน าไปสู่การวางรากฐานการศึกษาปฐมวัยที่เข้มแข็งต่อไป 
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    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพื่อให้สถานศึกษา 175 โรงเรียน มกีารพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวัย 
         2.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ 
เครือข่าย 
         2.2.3 เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
         2.2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย และมีรายงานผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในภาพรวมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
         2.2.5 เพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถน านวัตกรรมที่ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษามาใช้                            
จัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้ตามมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560 
         2.2.6 นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
                1) สถานศึกษาจ านวน 175 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจหลกัสูตรและมีแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาระดบัปฐมวัย  
              2) สถานศึกษาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ เครือข่าย จ านวน 7 โรงเรียน ร้อยละ 100                      
สามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
              3) นักเรียนปฐมวัยได้รับการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์การประเมินโดยอยู่ในระดับ 3   
ร้อยละ 85  
              4) สถานศึกษาจ านวน 175 โรงเรียน ร้อยละ 100 จัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย                  
ได้ตามมาตรฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 

       1) สถานศึกษาทุกโรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
        2) สถานศึกษาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ เครือข่าย สามารถจัดการเรียนการสอนปฐมวัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3) นักเรียนปฐมวัยที่จบช้ันอนุบาล 2และ3 มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
        4) ครูปฐมวัยสามารถน านวัตกรรมที่ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษามาใช้จัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
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    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1.ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ตามแผนพัฒนาการศึกษาขันพื้นฐาน 
        1.1ร้อยละของสถานศึกษาทีม่ีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
        1.2 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพฒันาการด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 
        1.3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพฒันาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 85 

 
 ร้อยละ 90 

        1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2.ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ตามโครงการ 
        2.1 ร้อยละของสถานศึกษาจัดประสบการณ์ตามแนวทางหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 

 
    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูวิชาการ/ครูผู้สอนระดับช้ันปฐมวัย และนักเรียน                  
ระดับปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
          สถานที่ด าเนินการ    

1. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อ าเภอเมือง 
อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอวัดเพลง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา) 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
           3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 112,995 บาท   แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 50,110 บาท 
       3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 62,885 บาท 
       3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)   ........-........... บาท 

          3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ          

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดบัปฐมวัย 
1.1การอบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
1.2 นิเทศ ติดตามการจัดกจิกรรม และการวัดผล
ประเมินผลระดับปฐมวัย 
1.3 สรุป/ รายงานผลโครงการ 
 

50,110 
 

- - 50,110 
 

ตุลาคม 
2563-

กันยายน 
2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

2 กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร/               
สัมมนาเชิงวิชาการ การจัดประสบการณ์รูปแบบ
ต่างๆ เช่น ตามแนวมอนเทสซอรี่ ,ไฮสโคป,     
วอลดอร์ฟ และการสอนแบบโครงการ       
ระดับปฐมวัย พร้อมจัดท าสื่อส าหรับเด็กปฐมวัย 
2.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
2.2 ประชุมคณะกรรมการ 
2.3 ร่างแนวทาง 
2.4 จัดท าแนวทาง 
2.5 เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 

- 49,310 
 

- 49,310 
 

ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมประเมินพัฒนาการตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
3.1 ประชุมคณะกรรมการ 
3.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
3.3 ร่างแนวทาง 
3.4 จัดท าแนวทางการใช้เครื่องมือ 
3.5 เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 

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

4 กิจกรรมท่ี 4 : นิเทศ ติดตามการจัดกจิกรรม            
และการวัดผลประเมินผล 
4.1 ก าหนดประเด็นการนิเทศ 
4.2 จัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
4.3 ก าหนดปฏิทินการนเิทศ 
4.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4.5 สรุปรายงานการนิเทศ 

- - - - ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

5 สรปุ/ รายงานผลโครงการ 
5.1 วิเคราะห์ข้อมลูการด าเนินงานโครงการ 
5.2 สรุปโครงการ 
5.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ
เสนอต่อผูบ้รหิารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.4 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ 

- - - - ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

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

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 
1.1การอบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 
    1.1.1ค่าอาหารกลางวันจ านวน 191 คน  
มื้อละ 140 บาท   จ านวน 1 มื้อ   
    1.1.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน       
191 คน 35 บาท/ มื้อ จ านวน 2 มื้อ  
    1.1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 1 คน 
ช่ัวโมงละ 1,200 บาท จ านวน 6 ช่ัวโมง  
    1.1.4 ค่าที่พักวิทยากร 1 คืนๆละ 800 บาท  
    1.1.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

50,110 - 
 
 
 
- 
 
- 
 

7,200 
 
- 
- 

- 
 
 
 

26,740 
 

13,370 
 
- 
 

800 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 

2,000 
2 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร/ 
สัมมนาเชิงวิชาการ การจัดประสบการณ์      
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ตามแนวมอนเทสซอรี,่ ไฮสโคป,               
วอลดอร์ฟ และการสอนแบบโครงการ 

49,310 
 

- - - 

 
 

ระดับปฐมวัยพร้อมจัดท าสือ่ส าหรบัเด็กปฐมวัย     
1.1ค่าอาหารกลางวันจ านวน 191 คน      
มื้อละ 140 บาท   จ านวน 1 มื้อ       
1.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน 191 คน 
35 บาท/ มื้อ จ านวน 2 มื้อ    
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 1 คน      
ช่ัวโมง ละ 1,200 บาท จ านวน 6 ช่ัวโมง     
1.4 ค่าวัสดอุุปกรณ์   

 
 
 
 
 
 

 
- 
 
- 
 

7,200 
 
- 

 
 26,740 

 
13,370 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 

2,000 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

3 กิจกรรมท่ี 3 : กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
3.1 ประชุมคณะกรรมการจากเขตพื้นที่ร่วมกบัครู
ปฐมวัยผูท้รงคุณวุฒิ เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
พัฒนาการนกัเรียนทีจ่บหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 
    3.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ส าหรับ    
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม เจ้าหน้าที่ จ านวน        
45 คน มื้อละ 35 บาท จ านวน 1 มื้อ 
     3.1.2 ค่าพาหนะส าหรับคณะกรรมการในการ
ออกประเมินพัฒนาการ   
     3.1.3 ค่าวัสดุ  

13,575 - 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 

1,575 
 
 

10,000 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

2,000 
4 กิจกรรมท่ี 4 : นิเทศ ติดตามการจัดกจิกรรม และ

การวัดผลประเมินผล 
- - - - 

5 สรปุ/ รายงานผลโครงการ - - - - 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 112,995 14,400 92,595 6,000 

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง 1.1 ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจ านวน 
       1.2 ผู้บรหิารโรงเรียนไม่ให้ความส าคัญกับการศึกษาปฐมวัย 

 1.3 ครูผู้ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยไม่สอดคล้องกับการประเมินตามสภาพจริง         
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     2.1 โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม           

      2.2 ช้ีแจงให้ผู้บริหารทราบถึงวัตถุประสงค์และความส าคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2.3 ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานก่อนการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย และนิเทศ    

ติดตามการประเมิน  

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1)  โรง เรียนศูนย์ เด็กปฐมวัยต้นแบบ/ เครื อ ข่าย เป็นแหล่ ง วิชาการด้านปฐมวัย                           

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

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

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1. เปูาหมายระดบัประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพฒันาอย่างสมดลุ        

ทั้งด้านร่างกาย สติปญัญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มคีวามรู้และทกัษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ แผนย่อยการพฒันาช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น 
          3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน            
รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน  
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส ข้อที่ 2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคนมีพัฒนาการ  
ที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้สมกับวัย 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านโอกาส ข้อที่ 2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียน     
ทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม สติปัญญาให้สมกับวัย 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
         โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า     
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีการริเริ่มด าเนินการ    
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีด้ านการเรียนรู้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับ เด็กตั้งแต่              
ระดับปฐมวัย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย คราวเสด็จพระราชด าเนิน
เยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2552  
         ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ได้ด าเนินงานตามโครงการ                             
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการกา รศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และพบว่าครูมีปัญหาด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์              
และการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  ซึ่ง เป็นกิจกรรมส าคัญในการด าเนินงานโครงการ                        
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จึงพัฒนาครูเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
พร้อมทั้งส่งเสริมจินตนาการของเด็กให้รักการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ตามธรรมชาติวิทยาศาสตร์ น าผล 
กา ร ป ระ เ มิ นม าพัฒนา  แล ะมี ค วามตั้ ง ใ จ ในก า ร จั ด กิ จ กร ร ม วิทย าศาส ตร์ ตาม โ คร ง ก า ร                             
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ด้วยใจนักวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและมีความสุข 



 

36 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 พัฒนาครูปฐมวัยให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง          
         2.2.2 ส่งเสรมิและเปิดโอกาสใหเ้ดก็ปฐมวัย ไดเ้รียนรูแ้ละมปีระสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
         2.2.3 โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทานฯ 
         2.2.4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ด าเนินงานโครงการ                
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ครูปฐมวัยจ านวน 175 โรงเรียน ได้รับการพัฒนา สามารถจัดถ่ายทอดความรู้และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง              
               2) เด็กปฐมวัยจ านวน 175 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  
               3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ เ ข้ารับการประเมินผ่านการประเมินผลงานและ                               
ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย    
               4) สถานศึกษา 175 โรงเรียนระดับปฐมวัย ได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการ                        
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง                                
         2) เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  
        3) ทุกโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผ่านการ
ประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย    
        4) สถานศึกษาปฐมวัยทุกแห่งได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงาน และน าผลไปพัฒนา            
ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการสง่เสริมและพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
   1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 
   2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ผ่านการประเมินและได้รบัตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 
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    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูวิชาการ/ครูผู้สอนระดับช้ันปฐมวัย และนักเรียนระดับ
ปฐมวัย ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือนตลุาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
          สถานที่ด าเนินการ    
         1. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อ าเภอเมือง อ าเภอ     
ปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอวัดเพลง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา) 
          2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    

           3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 114,200 บาท   แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 จ านวน 109,200 บาท 
       3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 5,000 บาท 
       3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)   ........-........... บาท 

           3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการทดแทน   
ครูบรรจุใหม่ ครเูกษียณ ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดบัปฐมวัย   
(อบรมออนไลน์) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้องช้ีแจง

นโยบาย   
1.2 จัดท าแผน/ โครงการตามนโยบาย 
1.3 สร้างเครื่องมือประเมินตามตัวช้ีวัด 
1.4 สรปุนิเทศ  ติดตาม รายงานผล 

- - - - ตุลาคม 
2563 -
ธันวาคม 
2563 

2 กิจกรรมท่ี 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง 
รุ่นที่ 1-9  ตามโครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย 
ประเทศไทย ระดบัปฐมวัย  
2.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผูเ้กี่ยวข้องช้ีแจง
นโยบาย    
2.2 จัดท าแผน/ โครงการตามนโยบาย  
2.3 สร้างเครื่องมือประเมินตามตัวช้ีวัด  
2.4  สรุปนิเทศ  ติดตาม รายงานผล 

99,200 
 

- - 99,200 
 

มีนาคม 
2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

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

3.2 ด าเนินการตรวจโครงงาน 
3.3 สรุป และรายงานผลโครงงาน 

- 5,000 
 

- 5,000 
 

เมษายน 
2564 

4 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 : นิเทศติดตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดบัปฐมวัย  
4.1 ก าหนดประเด็นการนิเทศ 
4.2 จัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
4.3 ก าหนดปฏิทินการนเิทศ 
4.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
4.5 สรุปรายงานการนิเทศ 

- - - - ตุลาคม 
2563-
กันยายน 
2564 

5 กิจกรรมท่ี 5 : น าคณะครูเข้าร่วมพิธีรบัตรา
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย        
ประเทศไทย ระดบัปฐมวัย     
5.1 ค่าจ้างเหมารถรบัสง่คุณครู      

10,000 - - 10,000 พฤษภาคม 
2564 

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

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

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการทดแทนครู

บรรจุใหม่ ครูเกษียณ ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดบัปฐมวัย    
(อบรมรมออนไลน์โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพื้นฐาน) 

- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 

- 
 

- 

2 กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง  
รุ่นที่ 1-9 ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดบัปฐมวัย  
2.1 ค่าอาหารกลางวันจ านวน 190 คน  
     มื้อละ 140 บาท จ านวน 2 มื้อ  
2.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน 190 
 คน 35 บาท/ มื้อ จ านวน 4 มื้อ  
 2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน 
     ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 12 ช่ัวโมง  
2.5 ค่าวัสด/ุ อุปกรณ์ 

99,200 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 

14,400 
 
- 

- 
 
 

53,200 
 

26,600 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

5,000 
3 กิจกรรมท่ี 3 ตรวจผลงาน และการวัดผล 

ประเมินผลโครงการบ้านนกัวิยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย ระดบัปฐมวัย 
3.1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 25 คน              
มื้อละ 120 บาท จ านวน 1 มื้อ  
3.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน 25 คน                
มื้อละ 35 บาท/ มื้อ จ านวน 2 มื้อ 
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

5,000 - 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 

3,000 
 

1,750 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 

250 
4 กิจกรรมท่ี 4 นิเทศติดตามโครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดบัปฐมวัย  
- - 

 
- - 

5 กิจกรรมท่ี 5 น าคณะครูเข้าร่วมพิธีรับตรา
พระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย         
ประเทศไทย ระดบัปฐมวัย  
5.1 ค่าจ้างเหมารถรบัสง่คุณคร ู

10,000 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 

10,000 

- 
 
 
- 

6 กิจกรรมท่ี 6 สรุป/ รายงานผลกจิกรรม - - - - 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 114,200 14,400 94,550 5,250 

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง  

1.1. ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจ านวน 
       1.2. สื่อวัสดุ อุปกรณ์ อาจจะไม่เพียงพอในการปฏิบัตกิารไดค้รบทุกคน 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

2.1. โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม  ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม           
2.2 แบ่งกลุ่มในการหมุนเวียนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) ครูปฐมวัย ที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง                                 
      2) เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  
      3)  โรง เรียนที่ เ ข้ารับการประเมินฯ ผ่ านการประเมินและได้รับตราพระราชทาน                            
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
      4) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 
และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      5)  โ รง เรี ยนที่ เ ข้า ร่ วมโคร งการ ได้ รับการนิ เ ทศติดตามการด า เนินง านโครงการ                    
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
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โครงการ   การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย ์ 2. นางสาวจริยา สุธาพจน์  
    3. นางอรวรรณ แสงทอง  4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์   

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์ 

1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
          2. ประเด็น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

1. เปูาหมายระดับประเด็น  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล        
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริ ยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21                     
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย ์

3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อท่ี 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ            
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านโอกาส ข้อ 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาส  
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านโอกาส ข้อ 2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส     
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 10 หมวด 2 ก าหนดให้โรงเรียน 
จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส เพื่อให้
เด็กได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กปกติ ตามความสามารถที่จะพัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพและด ารงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดการเรียนรวม ซึ่งมีความส าคัญทั้งการพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมและสนับสนุน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ ประสบความส าเร็จในการเรียน ครูจึงจ าเป็นต้องพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนรวม เพื่อให้เด็ก และเยาวชนพิการสามารถเข้าถึงการศึกษา 
อย่างแท้จริง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษา
เรียนรวม จ านวน 117 โรงเรียน มีเด็กพิการเรียนรวม จ านวน 1,915 คน จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อพัฒนาครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ให้สามารถจัดการศึกษา
พัฒนาเด็กพิการเรียนรวมได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับเด็กแต่ละบุคคล โดยใช้ 
รูปแบบ QCCD เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
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    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่เป็นผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือ
บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น 
         2.2.2 เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมตามกรอบแนวทางการด าเนินงานของ
โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม 
 2.2.3 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมของโรงเรียนต้นแบบจัดการ
เรียนรวม และโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม  

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวมของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต1 จ านวน 215 คน ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้วยรูปแบบ 
QCCD  
               2) โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม จ านวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม
จ านวน 18 โรงเรียน  ได้รับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้วยรูปแบบ QCCD  
        3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรายงานผลการใช้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
รวมด้วยรูปแบบ QCCD จ านวน 1 เรื่อง 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต1 ผ่านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมด้วยรูปแบบ QCCD สามารถจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนที่เป็นผูพ้ิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความจ าเป็น
พิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2) ร้อยละ 80 ของครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาเรียน
รวมเพิ่มข้ึนและผ่านเกณฑ์การประเมินจากการพัฒนา 

    2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.1 ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ป็นผู้พิการได้รับการพฒันาสมรรถภาพหรือบริการ          
ทางการศึกษา ที่เหมาะสมตามความจ าเป็น 
   1.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการสง่เสริมและพฒันาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
    1.3 จ านวนโรงเรียนจัดการเรียนรวมได้รบัการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวม     
ตามกรอบแนวทางการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม 
    1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 
   2.1 ร้อยละของครูและพี่เลี้ยงเดก็พิการเรียนรวม ได้รบัการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวมด้วยรปูแบบ QCCD  
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    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
- ครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 1  
- นักเรียนพิการเรียนรวม ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 มีนาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 
          พื้นที่ด าเนินการ  

1. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2. โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม จ านวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม
จ านวน 18 โรงเรียน 

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  303,725  บาท     แยกเป็น 
      3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 จ านวน   -   บาท 
         3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน  303,725  บาท 
         3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)   ................... 

 3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 จัดท ากรอบแนวทางการจัด
การศึกษาเรียนรวมโดยใช้รปูแบบ QCCD     
และจัดท ารวบรวมหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
- แต่งตั้งคณะท างาน/ วิเคราะห์ข้อมลู 
- หลักสูตรการพัฒนาเด็กแต่ละประเภท  
- ร่างแนวทางการด าเนินโครงการ   
- จัดท ากรอบแนวทาง/ ประชุม      
- จัดพิมพ์กรอบแนวทาง/เผยแพร่/ประชาสมัพันธ์ 

-   3,800 - 3,800 มีนาคม 
2564 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
2.1 จัดสรรตามงบประมาณใหโ้รงเรียนต้นแบบ
การเรียนรวมเพื่อจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ 
แบบเรียนในการเรียนส าหรบันักเรียนพิการเรียน
รวม จ านวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท 
2.2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทั่วไปจัดการ
เรียนรวมเพื่อจัดหาซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ
แบบเรียนในการเรียนส าหรบันักเรียนพิการเรียน
รวม จ านวน 117 โรงเรียน ๆ ละ 1,800 บาท 
 
 

  
30,000 

 
 
 

210,600 

  
30,000 

 
 
 

210,600 
 
 

มีนาคม 
2564 



 

44 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

3 กิจกรรมท่ี 3  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้ การคัดกรองเด็ก และการจัดท าแผน IEP  
จ านวน 235 คน 
- ประชุมคณะท างานวิทยากรพี่เลี้ยง/ จัดท า
เอกสารหลักสูตร การอบรม จ านวน 20 คน    
- อบรมเชิงปฏิบัติการครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
เรียนรวม  จ านวน 215 คน  

  
 
 

58,325 

  
 
 

58325 
 

 
 
 

เมษายน-
พฤษภาคม

2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ 
และการวัดผล ประเมินผล   

- - - -  

5 กิจกรรมท่ี 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ 
- วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานโครงการ  
- สรุปโครงการ 
- จัดท าเล่มรายงานผลการด าเนนิงานโครงการ
เสนอต่อผูบ้รหิารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               
- เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์ 

- 1,000 - 1,000 กันยายน 
2564 

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น - 303,725 - 303,725  
 
 3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1  จัดท ากรอบแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวม  
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาเรียนรวม   
1.2 ประชุมจัดท าแนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวม   
     - ค่าอาหารกลางวันจ านวน 20 คน มื้อละ 120 บาท 
จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,400 บาท 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่จ านวน 20 คน               
มื้อละ 35 บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 1,400 บาท 

3,800   
 
 
 

2,400 
 

1,400 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน 
2.1 จัดสรรตามงบประมาณใหโ้รงเรียนต้นแบบ      
การเรียนรวมเพื่อจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือ 
แบบเรียนในการเรียนส าหรบันักเรียนพิการเรียนรวม 
จ านวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท 
2.2 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียน
รวมเพื่อจัดหาซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือแบบเรียน
ในการเรียนส าหรบันักเรียนพิการเรียนรวม จ านวน 
117 โรงเรียน ๆ ละ 1,800 บาท 

 
240,60

0 

   
30,000 

 
 
 

210,600 

3 กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
การคัดกรองเดก็ และการจัดท าแผน IEP          
คณะวิทยากรพี่เลี้ยง จ านวน 20 คน ครูและพี่เลี้ยง
เด็กพิการจ านวน 40 คน รวมทั้งหมด 235 คน 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน 235 คน มื้อละ       
140 บาท จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 32,900 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 235 คน         
มื้อละ 35 บาท จ านวน 2 มื้อ เป็นเงิน 16,450 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน ช่ัวโมงละ    
600 บาท จ านวน 6 ช่ัวโมง เป็นเงิน 3,600 บาท 
- จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม 215 ชุด  
ชุดละ 25 บาท เป็นเงิน 5,375บาท  

58,325  
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

32,900 
 

16,450 
 
 
 

5,375 
 

 

4 กิจกรรมท่ี 4 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และ
การวัดผล ประเมินผล   

- - - - 

5 
 
 

กิจกรรมท่ี 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ 
- ค่าจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ
จ านวน 5 เล่ม ๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 

1,000   
1,000 

 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 303,725 3,600 59,525 240,600 
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
  1) ปัจจัยความเสี่ยง  
     - ผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดตามโครงการ 
     - การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด -19)  ท าให้             
ไม่สามารถด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ 
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  2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
      - ส ารวจจ านวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้จ านวนของผู้ที่
ต้องการเข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน 
      - จัดท าแนวทางรองรับกรณีการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การอบรมออนไลน์ การนิเทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) ครูสามารถจัดการศึกษาเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  2) โรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวมจ านวน 6 โรงเรียน สามารถด าเนินงานแนวทาง การ
ด าเนินงานโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม  
  3) นักเรียนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพและสือ่สิ่งอ านวยความสะดวกตามความต้องการจ าเป็น
รายบุคคล 

 4) รูปแบบ QCCD สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมในกลุ่มเปูาหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวมทั้งระบบได้ 
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โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทักษะ              
ในศตวรรษท่ี 21 

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

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

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

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
          1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล               
ทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้     
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
          3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน  
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ          
ทรัพยากรมนุษย์  1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่ ม  
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะ
ด้ านก ารอ่ า น  คณิตศาส ตร์  ก าร คิด ข้ันสู ง  น วัตกรรม  วิทย าศาส ตร์ แล ะ เทค โนโล ยี ดิ จิ ทั ล                                
และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

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

http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1540
http://www.onec.go.th/index.php/book/BookView/1540
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การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่ได้รับการประเมินและนักเรียนไทย ยังมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย OECD การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาการ
จัดการศึกษาที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น           
การส่งเสริมทักษะการคิด การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง การจัดการเรียนรู้รูปแบบ 
Active Learning  สะเต็มศึกษา โครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรยีนได้รบัการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  

        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 1 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทกัษะในศตวรรษที่ 21 ข้ึน เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจดัการศึกษาสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
         2.2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความพร้อมในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
        2.2.3 เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์                          
ของสถานศึกษาในสังกัด 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1)  ร้อยละ 90 ของครูกลุ่ ม เปู าหมาย  จ านวน 10  โร ง เรี ยน เ ข้ารับการพัฒนา                           
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
               2) ร้อยละ 50 ของผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ                            
ด้านวิทยาศาสตร์ 
               3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 30 โรงเรียน ได้รับการเตรียม
ความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
                4) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์               
ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ครูกลุ่มเปูาหมายผ่านการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับทักษะ                  
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
        2) ผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และมีความพร้อม                   
ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA และมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 
เพิ่มข้ึน 
                3) รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสานส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ทั่วถึงและรวดเร็ว และรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 
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    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และตัวช้ีวัดโครงการ 
   1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
   1.2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ 
          ด้านวิทยาศาสตร์ 

90 
50 
 

   1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับการเตรียมความพร้อม 
          ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 
   1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

100 
 

100 

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

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
         สถานที่ด าเนินการ  
         1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
             2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 โรงเรียน ในพื้นที่อ าเภอ
เมืองราชบุรี อ าเภอวัดเพลง อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา  

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

           3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 การแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน  
การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะ    
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- วิเคราะห์ผลการประเมิน O-NET, PISA , NT 
 

- - - - ม.ค.2564 

 
 



 

50 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 
แนวทางขับเคลือ่นการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- สะเตม็ศึกษา 
- PISA 
- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ประเทศไทย   ระดับประถมศึกษา 
- การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือ

ปฏิบัติจริง 
- การจัดการเรียนรู้รปูแบบ Active 

Learning 
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ   

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
- การนิเทศออนไลน ์

2,100 - - 2,100 ก.พ.2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้               
ในศตวรรษที่ 21 
3.1 จัดท าหลักสูตรการอบรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนกลุ่มเปู าหมาย                      
จ านวน 10 โรงเรียน 
3.3 จัดท าวิดิทัศน์การอบรม 
3.4 ประเมินผลความพึงพอใจและรายงานผลการอบรม 

8,900 - - 8,900 มี.ค.2564 

4 กิจกรรมท่ี  4  ส่ ง เส ริ มและพัฒนาครู ผู้ ส อน
วิทยาศาสตร์ทุกโรงเรียน 
4.1 พัฒนาโดยใช้สื่อวิดิทัศน์การอบรม 
4.2 การอบรมออนไลน์ 

- สะเต็มศึกษา 
- PISA 
- โคร งการบ้ านนัก วิทยาศาสตร์น้ อย 

ประเทศไทย  ระดับประถมศึกษา ฯลฯ 

- - - - เม.ย.2564 

5 กิจกรรมท่ี  5  ยกย่อ ง เ ชิด ชูเกี ยรติครูผู้ สอน
วิทยาศาสตร์ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างได้ 
- จัดท าวิดิทัศน์ถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ 

- - - - ส.ค.2564 

6 กิจกรรมท่ี 6 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

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

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

7 กิจกรรมท่ี 7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- - - - ก.ย.2564 

รวม 11,000 - - 11,000  

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1  การแต่งตั้ งคณะท างานขับเคลื่ อน              
การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

- - - - 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทาง
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 10 คน 2 มื้อ  
 มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน  700 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  10 คน 1 มื้อ ๆ ละ         
140 บาท เป็นเงิน  1,400 บาท 

2,100 - - 
 
 

700 
 

1,400 

- 

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

8,900 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 

2,100 
 

4,200 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 

2,600 
4 กิจกรรมท่ี 4 ส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

ทุกโรงเรียนโดยใช้สื่อวิดิทัศน์การอบรมและการอบรม
ออนไลน ์

- - - - 

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

จัดท าแนวทางการพัฒนารูปแบบการนิ เทศแบบ
ผสมผสาน 

- - - - 

7 กิจกรรมท่ี 7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- - - - 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 11,000 - 8,400 2,600 
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง  
                  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ส่งผลให้                   
ไม่สามารถจัดกิจกรรมการอบรมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้ แต่การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
จ าเป็นต้องมีการปฏิบัติ ดังนั้นการเรียนรู้และทักษะที่เกิดข้ึนกับครูผู้สอนและผู้เรียนจึงมีความแตกต่าง                 
ตามประสบการณ์ของแต่ละคนและอาจมีความคลาดเคลื่อนด้าน concept  
                  2. ผู้เรียนไม่มีเครื่องมือเทคโนโลยีและสัญญาณดาวเทียม/ สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้     
ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม/ การเรียนออนไลน์ 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
                  1. พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
                  2. ครูผู้สอนจัดท าสื่อวิดิทัศน์ (DVD/ CD) ส าหรับผู้เรียนที่มีเครื่อง DVD/ CD หรือบันทึก          
ในแฟรชไดร์ เพื่อแก้ปัญหาการไม่มีสัญญาณดาวเทียม/ สัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้เรียน 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
               1) ครูโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนได้ครบตามที่หลักสูตร
ก าหนด ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงข้ึน 
               2)  ศึกษานิ เทศก์สามารถใช้การนิ เทศออนไลน์และแพลตฟอร์ม เพื่ อนิ เทศ ติดตาม                         
และประเมินผลการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 
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โครง โครงการ พัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการ 
  คุณธรรม สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

1.ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

1. เปูาหมาย การบูรณาการ เรื่องความซื่อสัตย์ วินัยคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 

2. ประเด็น คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1. เปูาหมายระดับประเด็นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและมีความรักและภูมิใจ     
ในความเป็นไทยมากข้ึนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตสังคมไทยมีความสุข      
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

2. แผนย่อยของแผนแม่บท การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 

3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมมีจิตวิญญาณที่ดีเข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ 
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก             
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
สอดคล้องกับนโยบาย สพป. ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้    
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก        
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข        
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

2. รายละเอียดโครงการ 

 2.1 หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562     
มาตรา 7 ก าหนดว่า “กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย        
รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ       
การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้           
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” 

 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2579)  ยุทธศาสตร์ที่ 3.3  ให้ความส าคัญกับการ
ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ มีหลักการ ที่ส าคัญในการยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพ
ชีวิต และสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ         
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับ
สิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ศักยภาพของมนุษย์ และเพื่อเป็นการน านโยบายสู่การปฏิบัติ สร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรมจรยิธรรม และ
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จึงได้จัดท า
โครงการคุณธรรม สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้เป็นผู้ตระหนักรู้ มีความเข้าใจและมี
กระบวนการในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2.2.2 เพื่อส่งเสรมิครูให้พฒันาผูเ้รียนมีความรู้ ความเข้าใจในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
         2.2.3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน 
         2.2.4 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

 2.4 ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    1.1.ร้อยละของผูเ้รียนทีผ่่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพฒันาผูเ้รียนให้มคุีณลักษณะอันพึงประสงค์               
ตามที่ก าหนด ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 
    1.3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกจิกรรมสง่เสรมิ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรักและมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อสถาบันหลกัของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       
ทรงเป็นประมุข 
    1.4. ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรักและมทีัศนคติที่ดีต่อ
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์          
ทรงเป็นประมุข 
2. ตวัช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ  
   2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีผลการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศของโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 100 
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ร้อยละ 100 
 

   
     2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
          -  สถานศึกษาโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ านวน 175 โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
          -  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. จ านวน 172 คน 

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

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

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

- - - - ต.ค. 2563 - 
พ.ย. 2563 

2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการผูบ้รหิาร
สถานศึกษาและครูในโรงเรียนโครงการ   
กองทุนการศึกษา จังหวัดราชบรุ ี

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

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

4 กิจกรรมท่ี 4 ประกวดคัดเลือกผลการ
ปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

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

5 กิจกรรมท่ี 5 นิเทศ ติดตาม และสรปุผล
การด าเนินงาน 

- - - - ม.ค. 2564 - 
ส.ค. 2564 

6 กิจกรรมท่ี 6 สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- - - - ส.ค. 2564 -  
ก.ย. 2564 

 รวม 203,490 16,850 - 220,340  

   3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - 
2 กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการผูบ้รหิาร

สถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุร ี           
จ านวน    6  โรงเรียน  อบรม 1 วัน 
2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
     - ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 329 คน     
มื้อละ 140 บาท   
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน      
329 คน มื้อละ 35 บาท จ านวน 2 มื้อ  
   - ค่าวัสด ุ

74,090 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 

46,060 
 

23,030 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

5,000 
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ท่ี 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
3 กิจกรรมท่ี 3 สมาธิสร้างวินัย 

3.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ
สถานศึกษา โรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา จังหวัดราชบรุ ี
และคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 2 วัน 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 250 คน   
มื้อละ 140 บาท   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน         
250 คน มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ ต่อวัน  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง  
ช่ัวโมงละ 600 บาท/วัน  
- ค่าวัสดุ 
- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 

129,400 
 
 
 
 

 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

14,400 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
 
 
 

70,000 
 

35,000 
 
- 
 
- 

5,000 

 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

5,000 
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ท่ี 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
4 กิจกรรมท่ี 4 ประกวดผลการปฏิบัติงาน          

ที่เป็นเลิศโครงการคุณธรรม สพฐ.         
จ านวน 175 โรงเรียน 
4.1ประชุมคณะกรรมการคัดเ ลือก
ตัดสิน  
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 15 คน   
มื้อละ 120 บาท จ านวน1วัน เป็นเงิน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 15 คน 
มื้อละ 35บาท 2 มื้อ จ านวน 1 วัน เป็นเงิน 
- ค่าจ้างท าโล่ ประกอบด้วย  
1) โครงงานคุณธรรมดีเด่น จ านวน 1 โล่  
2) นวัตกรรมดเีด่นผูบ้รหิาร ครจู านวน 2 โล่  
3) คุรุชนคนคุณธรรมผู้บริหาร  ครูจ านวน 2โล่  
4) ครอบครัวคุณธรรม จ านวน 1โล่  
รวมจ านวน 6 โล่ ๆ ละ 1,000 บาท  
- ค่าจ้างท ากรอบเกียรติบัตร ประกอบด้วย 
1) โครงงานคุณธรรมนักเรียน จ านวน 10 อัน 
2) โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน จ านวน 20 อัน 
3) นวัตกรรมดเีด่นผูบ้รหิาร ครู จ านวน 20 อัน 

16,850  
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
 

- 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1,800 
 

1,050 
 
 
 

 
 

6,000 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

 
 

- 
 

 
 

 

 4) คุรุชนคนคุณธรรมผู้บริหาร ครูจ านวน20อัน 
5)  ครอบครัวคุณธรรม จ านวน 10 อัน 
รวมจ านวน 80 อัน ๆ ละ 100 บาท 

  
- 

 
8,000 

 
- 

5 กิจกรรมท่ี 5 นิเทศติดตามสรปุผลด าเนินงาน - - - - 

6 กิจกรรมท่ี 6 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ - - - - 

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

(ขอถ่ัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1) ปัจจัยความเสี่ยง 
 - การจัดกิจกรรมอาจไม่ได้ท าครบทุกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามกลุ่มเปูาหมายได้ เพราะต้องมี
มาตรการและระยะห่างทางสังคม 
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 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 - จัดท าเอกสารหรือสื่อเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้บริหารสถานศึกษาและครโูครงการโรงเรียนคุณธรรม 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 ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงท่ียั่งยืน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.  นางกัลยา   แตงข า 2.  นายบุญประคอง   โคตรพัฒน์ 
 3.  นางสาวพัชรี  ศุภษร 4.  นางประกายมาศ  บุญสมปอง 
 5.  นางสาวบุณฑริกา   นิเทศศิลป์ 6.  นายค ารณ  สะอาด 

1.ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

1. เปูาหมาย การบูรณาการ เรื่องความซื่อสัตย์ วินัยคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา 
          2. ประเด็น คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1. เปูาหมายระดับประเด็นคนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามและมีความรักและภูมิใจ 
ในความเป็นไทยมากข้ึนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตสังคมไทยมีความสุขและ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 
          2. แผนย่อยของแผนแม่บท การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะ
และการเป็นพลเมืองที่ดี 
          3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรมมีจิตวิญญาณที่ดีเข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีคว ามรัก            
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก   
ในสถานบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

2. รายละเอียดโครงการ 
     2.1. หลักการและเหตุผล 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน      
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  นโยบายของรัฐบาล ด้านที่ 1 
การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สร้างความรู้สึกและความผูกพันภักดี ตลอดจนเผยแพร่    
ความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ            
เพื่อประชาชน สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ของจังหวัด
ราชบุรี ที่เน้นการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 – 2564)  ได้ก าหนด          
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ และยืนในเวทีโลก           
อย่างภาคภูมิไม่แพ้ชาติใดในโลก ไทยจะต้องมีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 
การศึกษา และความเจริญ ก้าวหน้าทางศาสนา วัฒนธรรม  รัฐบาลได้ก าหนดให้ส่วนราชการทุกแห่งได้น้อม
น าเอา “ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว        
รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักคิด และแนวทาง  ในการวางแผนการด าเนินการที่มีความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีความ คุ้มกันที่ดีทาง วัตถุทางสิ่ งแวดล้อม และทาง วัฒนธรรม เพื่ อส่ งผล ถึง                 
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ  

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เล็งเห็นความส าคัญจงึได้จัดท าโครงการ
ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน 

      2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2 .1 เพื่อส่ง เสริมสถานศึกษาให้พัฒนาผู้ เ รียนตระหนัก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
 2.2.2 เพื่อส่งเสริมครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ และทักษะการด าเนินชีวิต
ตามศาสตร์พระราชา และสามารถด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข 
 2.2.3 เพื่อส่งเสริมครูให้พัฒนาผู้เรียนมีค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็น
พลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงามความดีของสังคม 
 2.2.4  เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน         
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       2.3 เป้าหมาย 
 2.3.1 เชิงปริมาณ 
   ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ านวน 9 เครือข่าย ๆ ละ 3 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น 54 คน 
 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
กระบวนการและพัฒนาทักษะชีวิต สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 1.1.ร้อยละของผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 
   1.2. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10     
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนด  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.3 ร้อยละของผู้เรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม ส่งเสริมสนับสนนุให้มีความรักและมทีัศนคติที่ดีต่อ 
สถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์              
ทรงเป็นประมุข 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ  
    - ร้อยละของสถานศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการมีผลการปฏิบตัิงานที่ดีของราชบุรเีมืองวิถีพอเพียง       
ที่ยั่งยืน  

 
ร้อยละ 90 

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

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

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

   3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

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

2 กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู  “สถานศึกษาแห่ งความดี      
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน” 

    
23,300 

- - 23,300 ก.พ.2564 – 
มี.ค.2564 

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

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

4 กิจกรรมท่ี 4 นิเทศ ติดตาม และสรปุผล              
การด าเนินงาน 

- - - - มิ.ย.2564 – 
ก.ค.2564 

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

 รวม 34,300 - - 34,300  
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 3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี 
กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 กิจกรรมท่ี 1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน - - - - 
2 กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการผูบ้รหิาร

สถานศึกษาและครู “สถานศึกษาแห่งความดี        
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ราชบุรเีมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน” 
จ านวน 27 โรงเรียน อบรม 1 วัน 
 2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บรหิารสถานศึกษาและครู  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 70 คน  มื้อละ      
140 บาท  1 มื้อ เป็นเงิน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 70 คน     
มื้อละ 35 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 
- ค่าตอบแทนวิทยากร  1 คน จ านวน 6 ช่ัวโมง   
ช่ัวโมงละ 600 บาท ต่อวัน เป็นเงิน 
-  ค่าวัสด ุ

23,300 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

3,600 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 

9,800 
 

4,900 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

5,000 
3 กิจกรรมท่ี 3 ประเมินผลด าเนินงานและคัดเลือก 

“การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) สถานศึกษา   
แห่งความดี ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ราชบรุีเมืองวิถีพอเพียงยัง่ยืน” 
3.1 สถานศึกษาน าเสนอผลงาน ณ ส านักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกตัดสิน  
จ านวน 5 คน คนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 
- ค่าจ้างท าโล่พร้อมเกียรตบิัตร โรงเรียนดเียี่ยม 
จ านวน 1 โล่ ๆ ละ 1,000 บาท 
-  ค่าวัสด ุ

11,000 - 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

1,000 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

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

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

(ขอถ่ัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1) ปัจจัยความเสี่ยง 
 - การจัดกิจกรรมอาจไม่ได้ท าครบทุกกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามกลุ่มเปูาหมายได้ เพราะต้องมี
มาตรการและระยะห่างทางสังคม 
 2) แนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
 - จัดท าเอกสารหรือสื่อเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในสถานการณ์     
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1) สถานศึกษาประสบความส าเร็จจากการพัฒนาสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียง
ที่ยั่งยืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะการด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
สามารถด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างปกติสุข 
 3) ผู้เรียนมีค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงอยู่ในคุณงาม  
ความดีของสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนในโครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียง  
ที่ยั่งยืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ   ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู ้
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์ 2. นายค ารณ  สะอาด 
    3. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย ์ 4. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์    

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพมนุษย์ 

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

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะ     
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง         
ในศตวรรษที่ 21 
  3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                     
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ     
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติ     
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน                 
มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัย                  
มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์           
ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
         ด้วยส านั ก งานคณะกรรมการการ ศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้น้ อมน าพระราชด า รั ส สมเด็ จ                                    
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรยีน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเปน็รูปธรรม 
ให้ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 
นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยก าหนดให้เขตพื้นที่
การศึกษาทุกแห่ง ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ขับเคลื่อนนโยบาย                            
ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียน                        
เข้าร่วมโครงการ 175 แห่ง  
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 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดท าโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน  
เพิ่มเวลารู้   

2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม  
 2.2.2 เพื่อใหผู้้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร้อยละ 100 
จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) ผู้เรียนในสถานศึกษา ร้อยละ 85 มคุีณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) สถานศึกษาจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนด  
  2) สถานศึกษาน าผลการนิเทศติดตามไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน                   
เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีคุณภาพ 
  3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  - ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ  
    2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกจิกรรมการเรียนรู้เชิงบรูณาการ 
    2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 85 

2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 175 โรงเรียน 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2. เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9 

 3. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น - บาท     แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน - บาท 
 3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน  -  บาท 
 3.1.3 อื่นๆ (ระบ)ุ   ................... 
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    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรม  Best Practic  
กิจกรรม  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้

- - - - ธันวาคม 2563 
กันยายน 2564 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น - - - - - 

 3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 
 

กิจกรรม  Best  Practic  
กิจกรรม  ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
1. จัดท าแนวทางการจัดกจิกรรมลดเวลาเรียน                 
เพิ่มเวลารู้ให้สถานศึกษา 
2. สถานศึกษาส่งการจัดกจิกรรมลดเวลาเรียน       
เพิ่มเวลารู้ ใหเ้ขตพื้นที่ ฯ  
3. จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะท างานและคัดเลือก 
Best  Practic กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
4. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน   
กิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
5. จัดท าเกียรติบัตร Best Practic                        
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ใหส้ถานศึกษา   
6. สรุปประเมินผล/ รายงานผลโครงการ 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น - - - - 
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 1) ปัจจัยความเสี่ยง สถานศึกษาในแต่ละแห่งมีบริบท ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการจัดการศึกษา
แตกต่างกันแต่แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง 
 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและ
สาเหตุของปัญหาการจัด  

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1)  สถาน ศึกษาสามารถบริห ารจั ดการ เ วลา เรี ยน  และจั ดกิจกรรม “ลดเ วลา เรี ยน                            

เพิ่มเวลารู้” เชิงบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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โครงการ    เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)   

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

1. เปูาหมายภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2. ประเด็นบุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลกัคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สจุริต 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. เปูาหมายระดบัประเด็นประเทศไทยปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
2. แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯการปอูงกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
3. เปูาหมายของแผนแมบ่ทย่อยประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สจุริต 

สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ          
การเรียนรู้และทักษะจ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ  ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้     
มีทักษะการเรียนรู้และทักษะจ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบัน
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง        
ต่อบ้านเมือง 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบงาน          
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตได้
ตระหนักในความส าคัญของการเตรียมการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา         
จึงด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี        
มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดั บ 
มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม "คน" โดยการ "ปลูก" และ "ปลุก" จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรม
สุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการ
กระท าความผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

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

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพื่อพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ (ทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ) และน าไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
         2.2.2 เพื่อท าความเข้าใจและวิเคราะห์ภารกิจงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ
ดัชนีความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) 
         2.2.3 เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่น
คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต 

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

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
        2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีภาพลักษณ์ในการด าเนินงานที่ดี 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
       3) นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ       
ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต 
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    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.1 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ITA) เพิ่มข้ึน 
   1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
   1.3 ร้อยละของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1              
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ  
   2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีการสร้างนวัตกรรมหรือสื่อสร้างสรรค์      
ที่ปลูกฝังพฤติกรรม ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต ของนักเรียน 
   2.2 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีการใช้หลกัสูตรต้านทุจริตศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน 

 
90 
 

70 
 

80 
 
 

80 
 

100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสงักัด 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 

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

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 ขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 

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

2 กิจกรรมท่ี 2 ถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับ
ผู้บริหารและครู 

- 10,000 - 10,000 มี.ค. – เม.ย.2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 บริษัทสร้างการด ี - 30,000 - 30,000 ม.ค. – ก.พ.2564 
4 กิจกรรมท่ี 4 ป.ป.ช. สพฐ.นอ้ย - 30,000 - 30,000 ม.ค. – ก.พ.2564 
5 กิจกรรมท่ี 5 ขับเคลือ่นหลกัสูตรต้านทุจริตศึกษา         

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

ก.พ.2564 
6 กิจกรรมท่ี 6 เก็บข้อมลูการประเมินพฤติกรรม

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

7 กิจกรรมท่ี 7 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมตอ่ต้าน  
การทจุริต 

- 40,000 - 40,000 ม.ค. – ก.พ.2564 

8 กิจกรรมท่ี 8 สื่อสร้างสรรค์ ต้านทจุริต                   
(สื่อภาพยนตรส์ั้น). 

- 10,000 - 10,000 มี.ค. – ส.ค.2564 

9 กิจกรรมท่ี 9 นิเทศ ก ากบัติดตาม แบบบรูณาการ          
และการด าเนินการอื่น  ๆ

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

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

- 50,000 - 50,000 ม.ค. – ส.ค.2564 

11 กิจกรรมท่ี 11 ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส      
ในการด าเนนิงานของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) 

- 200,000 - 200,000 ม.ค. – ส.ค.2564 

12 กิจกรรมท่ี 12 การถอดบทเรียนสรุปผล        
การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาและส านักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษา 

- 40,000 - 40,000 ก.ย.2564 

 รวม - 606,000 - 606,000  
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 กิจกรรมท่ี 1 ขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2  อบรมขยายผลการด าเนินโครงการโรงเรียน
สุจริตของสถานศึกษา เครือข่ายละ 6 คนและคณะ
ผู้ด าเนินการรวมจ านวน 70 คน จ านวน 1 วัน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 140 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 จ านวน 6 ช่ัวโมง  
- ค่าเอกสารประกอบ 

20,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 

4,900 
9,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ส าหรับผู้บริหารและครู 
2.1 ประชุมวางแผน 
2.2 จัดสรรเงินให้เครือข่ายเพื่อเป็นการคัดเลือก Best Practice 
ผู้บริหาร และ ครูระดับเครือข่าย  
2.3 ประชุมคัดเลือก Best Practice ผู้บริหาร และครู           
ระดับเขตพื้นที่ 

10,000   
 
 

9,000 
 

1,000 

 

3 กิจกรรมท่ี 3 บริษัทสรา้งการด ี
3.1 อบรมขยายผลบริษัทสร้างการดี จ านวน  50  โรงเรียน 
โรงเรียนละ 2 คน คณะวิทยากร และผูป้ฏิบัตงิาน           
รวม  120 คน ระยะเวลา 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ 2 มื้อ ๆ  ละ 35 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 140 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 จ านวน  6 ช่ัวโมง  
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 

30,000  
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

8,400 
16,800 

 
 
 
 
 
 
 

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

4.1 อบรมขยายผลกจิกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 
จ านวน 50 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน คณะวิทยากร     
และผู้ปฏิบัตงิานรวม 120 คน ระยะเวลา 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท   
- ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 140 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 600 จ านวน 6 ช่ัวโมง  
- ค่าเอกสารประกอบการอบรม 1,200 บาท 

30,000 
 

 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

8,400 
16,800 

 

 
 
 
 
 
 
 

1,200 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
5 กิจกรรมท่ี 5 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

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

90,000   
 
 
 
 

28,350 
 

56,700 
4,950 

 

6 กิจกรรมท่ี 6 เก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 
6.1 ประชุมวางแผน 
6.2 ประชุมการด าเนินจัดเก็บข้อมูลการประเมิน
พฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน จ านวน 
36 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท  

เป็นเงิน 5,040 บาท 

36,000   
 
 
 
 
 

5,040  
 

 

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

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

  9,800 
 
 

18,000 

 
3,160 

7 กิจกรรมท่ี 7  1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 
7.1 ประชุมวางแผน 
7.2 จัดสรรเครือข่ายละ 3,000 บาท เป็นค่าด าเนินการ
คัดเลือก 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต 
7.3 คัดเลือกผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ระดับ      
เขตพื้นที่ กรรมการและคณะท างาน รวมจ านวน 24 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน มือ้ละ 140 บาท เป็นเงิน 3,300 บาท 

  - ค่าวัสดุ และของรางวัล 8,020 บาท 

40,000   
 

27,000 
 
 
 

1,680 
3,300 

 
 
 
 
 
 
 
 

8,020 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
8 กิจกรรมท่ี 8 สื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) 

8.1 กิจกรรมคัดเลือกสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต
กรรมการและคณะท างาน รวมจ านวน 24 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ  ละ 35 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน  มื้อละ 140 บาท  

  - ค่าวัสดุและของรางวัล 5,020 บาท 

10,000  
 

 
 
 

1,680 
3,300 

 
 
 
 
 

5,020 
9 กิจกรรมท่ี 9 นิเทศ ก ากับติดตาม แบบบูรณาการ และ

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

50,000   
 
 
 

20,000 
 

10,000 
15,000 

 
 

5,000 

 

10 กิจกรรมท่ี 10 ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 
10.1 ประชุมวางแผน 
10.2 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัดจ านวน 175 โรงเรียน รวมผู้เข้าอบรม 
จ านวน 195 คน ระยะเวลา 1 วัน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ  ละ 35 บาท  
 - ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 140 บาท 
 - ค่าวิทยากรอบรม 6 ช่ัวโมง ๆ  ละ 600 บาท 
10.3 การตอบแบบและการประเมินการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายในสถานศึกษา (IIT) ผู้มีส่วนได้       
ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) ของโรงเรียนในสังกัด 
- ค่าประชุม และตรวจแบบ IIT OIT และ EIT 

50,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 

13,650 
27,300 

 
 
 
 
 

5,450 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
11 กิจกรรมท่ี 11 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    

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

200,000   
 
 

200,000 
 
 

 

12 กิจกรรมท่ี 12 การถอดบทเรียนสรุปผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
12.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการประเมิน ITA 
เขตพื้นที่ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมรวม 80 คน จ านวน 2 วัน 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ มื้อละ 35 บาท     
  - ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ มื้อละ 140 บาท      
  - ค่าวัสดแุละเอกสารประกอบการประชุม 

40,000   
 
 
 
 

11,200 
22,400 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 1) ปัจจัยความเสี่ยง การด า เนินโครงการภายใต้โครงการที่  สพฐ.  ก าหนดซึ่ งส่งผลให้                
บางกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ หรือมีการเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรม 
 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ศึกษาแนวทางและด าเนินการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 มีฐานความคิดในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
          2) นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความตื่นตัวและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
          3) สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการด าเนินงานตามภารกิจอย่างโปร่งใส มีกลไก
และกระบวนการปูองกันการทุจริตที่เข้มแข็งและรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต 
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โครงการ   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย ์ 2. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์   
    3. นางอรวรรณ แสงทอง  4. นางสาวจริยา สุธาพจน์  

 1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์ 

1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ประเด็น การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1. เปูาหมายระดับประเด็น  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล       

ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  21              
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ           

การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ     
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็น คนดี มีวินัย มีความรัก          
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน               
มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดีมีวินัย        
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์         
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 

 การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์             
มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพ ช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมและ                 
ความเช่ือมั่นในตนเองส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ             
หรือประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 เห็นความส าคัญของการจัดการเรียน 
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะข้ึน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานครูและ
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นักเรียนในรูปแบบที่หลากหลายและนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
     2.2.1 เพื่อพัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสอดคล้องกับทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
          2.2.2 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 

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

      3) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 
ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ศิลปะ       

 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  

ที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรี สอดคล้องกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้มีความสามารถด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรีตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตร   

 3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1  มีการจัดการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่มีคุณภาพส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน/การประกวด 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     1.1 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ด้านทัศนศิลป์ นาฏศิลป์และดนตรี 
     1.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
     1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 
    - ร้อยละของสานศึกษาทีจ่ัดกจิกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 100 

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

           2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          พื้นที่ด าเนินการ  

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

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  94,850  บาท   แยกเป็น 
      3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน  94,850  บาท 
  3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน   -  บาท 
      3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)   ................... 

3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 จัดท าเอกสารส่งเสริมการพฒันาการ
จัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- ส ารวจความต้องการพัฒนาของครผูู้สอน 
- ประชุมและจัดท าเอกสารสง่เสริมการพัฒนาการ
จัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

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

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

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

3 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ และ
การวัดผล ประเมินผล   

- - - - สิงหาคม 
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ  
- สรปุผลการด าเนินงานและจัดท าเล่มเอกสาร 
- รายงานผลการด าเนินงานโครงการตอ่ผูบ้รหิาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - - กันยายน 
2564 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,850 - - 94,850  
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมท่ี 1 จัดท าเอกสารส่งเสริมการพฒันาการ
จัดการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเอกสารสง่เสริมการ
พัฒนาการจัดการศึกษากลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน จ านวน 15 คน    
มื้อละ 120 บาท จ านวน 1 มื้อ เป็นเงิน 1,800 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะท างาน จ านวน 15 
คน  2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 

2,850   
 
 

 
1,800 

 
1,050 

 

2 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
(ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป)์  
- ค่าอาหารกลางวันครู จ านวน 175 คน 
คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน รวม   
190 คน มื้อละ 140 บาท จ านวน 2 มื้อ   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจ านวน 190 คน 4 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท  
- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 1 คน ช่ัวโมงละ 600 บาท 
จ านวน 12 ช่ัวโมง  
- ค่าวัสด ุ

92,000  
 
 
 
 
 
 

7,200 

 
 

53,200 
 
 

26,600 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
3 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ และ

การวัดผล ประเมินผล    
- - - - 

4 กิจกรรมท่ี 4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- - - - 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 94,850 7,200 82,650 5,000 
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
1) ปัจจัยความเสี่ยง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูจ านวนน้อยไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้  

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

ศิลปะสอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ครูและนักเรียนมีผลงานหลากหลาย และผลงานเป็นที่ยอมรับ/ ได้รับรางวัลในการแข่งขัน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับประเทศและหน่วยงาน              
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
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โครงการ   พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
        สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวศุภากร ทองน้อย       2. นางสาวจริยา  สุธาพจน์                 
           3. นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ 4. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์           

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ    

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

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
          1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และ    
ความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยมากข้ึน น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรักของนานาประเทศมากข้ึน 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง 
จิตสาธารณะและการเป็นผลเมืองที่ดี 

3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน 
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่  1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ  
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่  21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มี วินัย มีความรัก             
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                
ทีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน         
มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย         
มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์        
ทรงเป็นประมุขทีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 54 “รัฐต้องด าเนินการ               
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ             
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและจากยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์คนไทยในอนาคตต้องมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการ ที่ดีรอบด้าน                     
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย เป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ 21 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเนื่องโรงเรียนวิถีพุทธเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระการเรียนรู้
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สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเริ่มด าเนินการ เมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ                   
จ านวนกว่า 20,000 โรงเรียน ซึ่งจากแนวทางการด าเนินการที่รับทราบกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหาร ครู
และพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทาง
ด าเนินการเดิม ยกร่างเป็นแนวทางด าเนินการที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวช้ีวัดแนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่างได้น าร่างฯ            
ไปสอบสารความเห็นของผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผ่านความเห็นของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                      
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 จึงประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบ และเป็นแนวทางในการประเมินตนเอง 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา 

ทุก ๆ ปีงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดการประเมินตัวช้ีวัด 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งการประเมินตนเองตามแนวทางด าเนินการ          
29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเป็นตัวช้ีวัด KRS ที่ 6.8.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน 
โรงเรียนวิถีพุทธ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ  
ที่สถานศึกษาในสังกัดต้องเตรียมรองรับการประเมิน เพื่อให้เป็นรูปธรรมชัดเจนตามตัวช้ีวัดทั้ง 5 ด้าน                    
สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ   

    2.2 วัตถุประสงค์  
          2.2.1 เพื่อสง่เสริมให้โรงเรียนสถานศึกษามีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี 
การสบืค้นข้อมลูและสร้างช้ินงาน 
         2.2.2 เพื่อให้สถานศึกษาเป็นแนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  
         2.2.3 เพื่อให้โรงเรียนวิถีพุทธด าเนินการให้เป็นรูปธรรมตามตัวช้ีวัดสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ตามล าดับ  
    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เป็นไปตามมาตรฐานของตัวช้ีวัดหลักสูตร  
               2) โรงเรียนวิถีพุทธ 175 โรงเรียน เข้าใจและสามารถด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ      
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สั งคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเป็นไปตามมาตรฐานของตัวช้ีวัดหลักสูตร 
         2) โรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียน
วิถีพุทธช้ันน า โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ตามล าดับ  
        3) สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อรับ        
การประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)     
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    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  
         1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 
         2.1 ร้อยละของผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา       
และวัฒนธรรมเป็นไปตามมาตรฐานของตัวช้ีวัดหลักสูตร 
         2.2 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธมผีลการประเมิน ระดับ 3 ข้ึนไป 

 
ร้อยละ 85  
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 70 
 

ระดับ 100 

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

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2564  
พื้นที่ด าเนินการ     
         1) โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อ าเภอเมือง           
อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอวัดเพลง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา)  
         2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ      
         3.1 งบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น - บาท แยกเป็น   
      3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จ านวน ...-...บาท     
      3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน .....-..... บาท 
                3.1.3 อื่นๆ (ระบุ) จ านวน.......... บาท       

 3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ  

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมโครงงานปณิธานความด ี  
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผูเ้กี่ยวข้องช้ีแจง
นโยบาย     
1.2 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานมายังเขตพื้นที่ 
1.3 ด าเนินการคัดเลอืกผลงาน    
1.4 สรุปผลการคัดเลือก รายงานผล 

- - - - ตุลาคม -
ธันวาคม
2563 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

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

- - - - ตุลาคม  
2563-
กันยายน 
2564 

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

- - - - ตุลาคม  
2563-
กันยายน 
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 : สรปุ/ รายงานผลโครงการ 
4.1 วิเคราะห์ข้อมลูการด าเนินงานโครงการ 
4.2 สรุปโครงการ 
4.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเสนอ
ต่อผู้บริหารและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
4.4 เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ 

- - - - กันยายน 
2564 

 รวม - - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

85 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 
 

กิจกรรมท่ี 1 : กิจกรรมโครงงานปณิธานความด ี
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานโครงงาน
ปณิธานความดี 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน 13 คน   
คนละ 35บาท/ มื้อ จ านวน 1 มื้อ    

- -  
 
 
-  

-  
 
 
- 
  

-  
 
 
-  

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

- 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

3 กิจกรรมท่ี 3 : นิเทศ ติดตามตรวจสอบ การจัด
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 

- - - 
 

- 
 

4 กิจกรรมท่ี 4 : สรปุ/ รายงานผลโครงการ - - - - 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น - - - - 

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง  
       1.1 ผู้เข้าอบรมไม่ครบตามจ านวน 
       1.2 ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก ท าให้ไม่มีเวลาเพียง
พอที่จะศึกษาหาความรู้ วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้ประสบ
ความส าเร็จ 

 1.3 สถานศึกษาในแต่ละแห่งมีบริบท ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน        
แต่แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง        
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
     2.1 โรงเรียนที่ไม่เข้ารับการอบรม  ต้องส่งตัวแทนเข้ารับการอบรม          

      2.2 เปิดโอกาสให้ครูได้ท าหน้าที่ครูอย่างแท้จริงและมีจ านวนเพียงพอ 
 2.3 เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาการจัด       

การเรียนการสอนตามบริบทของตนเองตามทฤษฎีระเบิดจากข้างในของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิ
พลมหาราช ภายใต้การก ากับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ผู้บริหารระดับสูง 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดีข้ึน 
2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น

ข้อมูลและสร้างช้ินงาน 
3) โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 

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

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

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

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

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่ม ข้ึน                                        
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง      
ในศตวรรษที่ 21 
  3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ      
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
ทรัพยากรมนุษย ์
สอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะ    
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัย มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติ             
ที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน                 
มีความรู้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วนเป็นคนดีมีวินัย                  
มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์         
ทรงเป็นประมุขมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                           
ทรงจัดต้ังโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท โดยเฉพาะการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ทรงเห็นว่าเด็กจะเรียนหนังสือไม่ได้ถ้าท้องหิวหรือ
เจ็บปุวย จึงทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่
พุทธศักราช ๒๕๒๓ ทรงเห็นความส าคัญของการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ก่อสร้าง
โรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร ศูนย์การเรียนชุมชนส าหรับชาวไทยภูเขา ห้องเรียนเคลื่อนที่ ทั้งพระรา ชทาน                        
พระราชทรัพย์เป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน และทรงจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทาน เพื่อให้
เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่เหมาะสม จะได้มีความสามารถในการพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่งของ
ครอบครัวได้ในอนาคต 
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เนื่องจากกิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปลูกฝัง
จิตส านึก เจตคติ และค่านิยมทุก ๆ ด้าน ทางด้านสหกรณ์ให้เกิดข้ึนกับตนเองและการอยู่ร่วมกัน การพึ่งพา
อาศัยกันและกันอย่างมีความเอื้ออาทรต่อกันในอนาคต กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ
อย่างยิ่งที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการของสหกรณ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุร ีเขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึนเพื่อให้โรงเรียนได้ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรในสถานศึกษา โดยเข้าไปมีบทบาทในการบริหารกิจกรรม 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพื่อคัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
         2.2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
              1) สถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาที่เป็นสหกรณ์
โรงเรียนต้นแบบอย่างน้อย 1 โรงเรียน 
       2) จ านวนสถานศึกษา ร้อยละ 100 ที่เข้าร่วมคัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ ได้รับ                        
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

 2.3.2 เชิงคุณภาพ 
    1) สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์                        
ที่ก าหนด 

   2) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ             
โดยวิเคราะห์วิธีการ หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์แบบบูรณาการข้ึนใช้เองสัมพันธ์กับการเรียนการสอน     
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือโครงการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รบัการพัฒนาให้มีความรูส้มรรถนะหรือทักษะอาชีพ         
ในด้านต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างสอดคล้อง                                    
ตามสภาพความต้องการและบรบิทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตร
ของโลกในศตวรรษที่ 21  
- กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (กจิกรรมร้านค้าสหกรณ์, กิจกรรมสง่เสรมิการออม,           
กิจกรรมสง่เสริมการเกษตรและอาชีพ, และกิจกรรมการศึกษาและสวัสดกิาร) 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ  
    2.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกจิกรรมการเรียนรู้เชิงบรูณาการ 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 80 
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 2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 175 
โรงเรียน 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2. เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9 

 3. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 18,000 บาท แยกเป็น 
         3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 18,000 บาท 
         3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน - บาท 
         3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)   ................... 

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ          

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

 คัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ 18,000 
 

- - 18,000 
 

ธันวาคม 2563 -
กันยายน 2564 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 18,000 - - 18,000 - 

   3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

 คัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ 
1.1 ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมัครสถานศึกษาทีส่นใจ
เข้าร่วมพฒันากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน การจัดโครงการ
สหกรณ์โรงเรียน โดยสง่เล่มเอกสารรายงานโครงการ  
- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- เครือข่ายฯ คัดเลือกสหกรณ์โรงเรียนต้นแบบ 
เครือข่ายละ 1 โรงเรียน เครือข่ายละ 2,000 บาท 
- จัดท าเกียรตบิัตรมอบโรงเรียนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
1.2 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการสหกรณ์
โรงเรียน 
1.3 สรุปประเมินผล/ รายงานผลโครงการ 

 
 
 
 

- 
18,000 

 
 
 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 

18,000 
 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 18,000 - - 18,000 
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

 

 



 

90 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 1) ปัจจัยความเสี่ยง โรงเรียนอาจไม่มีเวลาพอที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โรงเรียน 
 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน                                    
แบบบูรณาการกิจกรรมสหกรณ์กับสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์                        
ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

91 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

โครงการ    พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรอบหลักสูตรท้องถิน่ 
                                                                     และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์   2. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย ์
                                                  3. นางสาวจริยา  สุธาพจน์        

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้
1. เปูาหมายระดบัประเด็น การปฏิรปูการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  2. แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น 
          3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ             
ทรัพยากรมนุษย์ ข้อ 1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ  
สอดคล้องกับนโยบาย  สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะ
การเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรัก          
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ 
มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่         
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน สมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา               
ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี 
มีวินัย มีความรัก ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ ในสถาบันหลักของชาติ                    
ยึดมั่นการปกครองในระบอบ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และ ข้อ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน สมรรถนะมีทักษะ              
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
          กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551                  
ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 โดยเริ่มใช้ในโรงเรียนต้นแบบ                 
การใช้หลักสูตรและโรงเรียนที่มีความพร้อม ในปีการศึกษา 2552 และเริ่มใช้ในโรงเรียนทั่วไป                        
ในปีการศึกษา 2553 และต่อมามีการประกาศใช้หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง 2560) เพิ่มเติม โดยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ ขับเคลื่อนการน าหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 รวมทั้ง                  
กรอบหลักสูตรท้องถ่ินสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน มีการนิเทศติดตามเพื่อให้สถานศึกษา               
มีการปรับปรุงเนื้อหาและการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้า             
ในวิทยาการต่าง ๆ การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ และในระดับที่สูงข้ึน                 
มีความพร้อมต่อการประกอบอาชีพมีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะ               
และสมรรถนะส าคัญที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีความรักความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและประเทศชาติ 

          นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากร              
ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ได้ให้ความส าคัญ                    
กับการพัฒนาทั้งศักยภาพ ความสนใจ ความถนัด และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
รวมถึงผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัย
ส่งเสริมด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง การจัดการศึกษาและกระบวนการเรยีนรู้จงึเป็นเครื่องมือส าคัญในการพฒันา
ศักยภาพของคนให้มีทักษะความรู้  ทักษะอาชีพ มีสมรรถนะที่มี คุณภาพสูงบนฐานพหุปัญญา              
และกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

          ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดท า โครงการพัฒนาหลักสูตร                  
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กรอบหลักสูตรท้องถ่ิน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ข้ึน เพื่อพัฒนา             
และประเมินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง                   

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถ่ินของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         2.2.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกรอบหลักสูตร
ท้องถ่ิน และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
          2.2.3 เพื่อคัดกรองพหุปัญญารายบุคคลของผู้เรียนและส่งเสรมิสถานศึกษาใหส้ามารถจดัการเรียนการสอน              
ที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปญัญารายบุคคล 
         2.2.4 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐานและกรอบหลักสูตรท้องถ่ิน 
               2) ร้อยละ 3 ของผู้ เรียนทั้งหมดของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 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  จ านวน 3 แห่ง 
                  4) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาได้รบัการนเิทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 



 

93 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
                1) กรอบหลักสูตรท้องถ่ินมีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้พัฒนาการศึกษา 
       2) ครูของสถานศึกษากลุ่มเปูาหมายผ่านการพัฒนาและสามารถจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา                    
ที่มีการพัฒนา/ ปรับปรุงได้สอดคล้องกับหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและกรอบหลักสูตรท้องถ่ิน
และสามารถจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้  
       3) สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการเรียนการสอน    
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มข้ึน 
               4) ผู้ เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมิ นสมรรถนะส าคัญ              
ตามหลักสูตร และการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตร ระดับดีข้ึนไปเพิ่มข้ึน 

    2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและตัวช้ีวัดตามโครงการ 
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
100 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มข้ึน 3 
3. จ านวนของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัด 
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

3 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป 
7. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

85 
85 
85 
100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
         1. โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ    
จ านวน 9 โรงเรียน  (โรงเรียนที่มีผู้บริหารเป็นประธานเครือข่าย ฯ ) 
          2. โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการอบบรมออนไลน์/  สื่อ         
จ านวน 175 โรงเรียน 
          3. โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายที่ผู้เรียนได้รับการคัดกรองและได้รับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา
รายบุคคล 
          4. โครงการของส านักงานเขตพื้นที่ที่มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ  

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 โรงเรียน ในพื้นที่ 

อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอวัดเพลง อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา  
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3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
           3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 8,500 บาท     แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 จ านวน 8,500 บาท 
       3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน               จ านวน  …-… บาท 
       3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)   ................... 

           3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ    

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1  กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบ
หลักสูตรท้องถ่ิน 
1.1 การแต่งตั้งคณะท างานจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถ่ิน 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า กรอบหลักสูตรท้องถ่ิน 
1.3 ประชาสัมพันธ์การใช้กรอบหลักสูตรท้องถ่ิน                     
ในการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
1.4 จัดท าวิดิทัศน์ความรู้ในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา 

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

2 กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.1 จัดท าหลกัสูตรการอบรมและเอกสาร          
ที่เกี่ยวข้อง 
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย  
จ านวน  9 โรงเรียน 
2.3 จัดท าวิดิทัศน์การอบรม 
2.4 ประเมินผลความพึงพอใจและรายงานผล    
การอบรม 

4,950 - - 4,950 เม.ย.-พ.ค.
2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้สื่อวิดิทัศน์การอบรม                     
และการอบรมออนไลน์ 

- - - - พ.ค.-ส.ค.
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 จัดท าเครื่องมือการประเมิน 
พหุปัญญา และการคัดกรอง 
4.1 แต่งตั้งคณะท างาน 
4.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือฯ 
4.3 ทดลองใช้ในสถานศึกษากลุม่เปูาหมาย      
และด าเนินการคัดกรอง 

700 - - 700 ก.พ.2564 

 
 
 



 

95 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

5 กิจกรรมท่ี 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC 
ศึกษานิเทศก์ เพื่อสังเคราะห์การส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาให้ครผููส้อนทุกกลุม่สาระการเรียนรู้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
5.1 จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
5.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC ศึกษานิเทศก์ฯ 
5.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน PLC 

- - - -  

6 กิจกรรมท่ี 6 นิเทศ ติดตามและประเมินผล - - - -  
7 กิจกรรมท่ี 7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

โครงการ 
- - - -  

รวม 8,500 - - 8,500  

3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบ

หลักสูตรท้องถ่ิน 
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ากรอบหลักสูตรท้องถ่ิน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  15 คน  2 มื้อ     
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  15 คน 1 มื้อ ๆ ละ 
120 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท 

2,850 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 

1,050 
 

1,800 

- 
 
 
- 
 
- 

2 กิจกรรมท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันา
หลักสูตรสถานศึกษา 
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนกลุ่มเปูาหมาย  
จ านวน 9 โรงเรียน (ครู 9 คน คณะท างาน 6 คน 
รวม 15 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  15 คน  2  มื้อ    
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 15 คน 1 มื้อ ๆ ละ 
140 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท 
2.2 ค่าวัสด ุ

4,950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
 

1,050 
 

2,100 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 

1,800 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
3 กิจกรรมท่ี 3 สง่เสริมและพัฒนาครูด้านการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้สื่อวิดิทัศน์การอบรม 
และการอบรมออนไลน์ 

- - - - 

4 กิจกรรมท่ี 4  จัดท าเครื่องมอืการประเมินพหุ
ปัญญาและการคัดกรอง 
ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดท าเครื่องมือฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  10 คน  2 มื้อ ๆ  ละ  
35 บาท เป็นเงิน 700 บาท 

700 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 

700 

- 
 
 
- 
 

5 กิจกรรมท่ี 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC 
ศึกษานิเทศก์เพือ่สงัเคราะห์การสง่เสรมิ สนับสนุน 
พัฒนาให้ครผููส้อนทุกกลม่สาระการเรียนรูม้ีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 

- - - - 

6 กิจกรรมท่ี 6  นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กระบวนการจัดการเรียนรู้ทีส่อดคลอ้งกบัทักษะ           
ในศตวรรษที่ 21 
- การคัดกรองและการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาพหปุัญญา 

- - - - 

7 กิจกรรมท่ี 7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

- - - - 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 8,500 - 6,700 1,800 
(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง     - 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง    - 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
              1) ผู้เรียนได้รับการประเมินพหุปัญญารายบุคคล 
              2) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานและกรอบหลักสูตรท้องถ่ิน 
              3) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ความถนัด และทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
              4) ผู้ เรียนได้เรียนรู้ความเป็นมาของท้องถ่ิน เกิดความรักและเห็นคุณค่าของท้อง ถ่ิน                
และประเทศชาติ 
 

 

 



 

97 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

โครงการ   ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์     2. นางอรวรรณ  แสงทอง  
    3. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์   4. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์     

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพมนุษย์ 
          1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
          2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น) 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  1. เปูาหมายระดับประเด็น   คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะ         
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ                                       
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย   คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                       
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ                     
และทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล                   
และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT)                                              
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกสังกัดทั่วประเทศ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพื่อท าการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยใช้แบบทดสอบเน้น
การวิเคราะห์ประเมินความสามารถของผู้ เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่  3 ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด                                        
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้ด าเนินโครงการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ข้ึน เพื่อบริหารจัดการการสอบประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการสอบ ซึ่งจะส่งผลให้ผล
การประเมินคุณภาพผู้เรียนมีความน่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนเป็นข้อมูลส าคัญที่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป 
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    2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อสอบ และน าข้อสอบที่วิเคราะห์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
          2.2.2 เพื่อสร้างแนวทางหรือรูปแบบการบริหารจัดการ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT)                                
ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
         1) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อสอบ 
                2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) สูงข้ึน ร้อยละ 3 
   3) การบริหารจัดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของศูนย์สอบย่อยเครือข่ายโรงเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 9 เครือข่าย ร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล         
การจัดการศึกษา  

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถน าข้อสอบ    
ที่วิเคราะห์ไปจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
         2) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  มีความน่าเช่ือถือ สามารถน า
ข้อมูลส าคัญไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาในแต่ละระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา  
  3) เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการประเมินคุณภาพผู้เรียน 

2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    1.1 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์            
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรอืต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ  
   2.1 ร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ ๓ ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ 
พื้นฐานของผูเ้รียน (NT) ร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน 

 
ร้อยละ 3 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 100 

 

     

 

 2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์                                            
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ 1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2. เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9 

3.  สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสังกัด ตชด. 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 174,460 บาท  แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 14,050 บาท 
 3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 160,410 บาท 
 3.1.3 อื่นๆ (ระบ)ุ   ................... 

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ          

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์
สอบและระดับสนามสอบ 

- - - - พฤศจิกายน – 
ธันวาคม  2563 

2 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาสง่เสรมิ สนับสนุนให้
ครูผูส้อนออกแบบการวัดและประเมินผลสอดคล้อง
กับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย                                   
วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
- เผยแพร่ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบด้าน
ภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ ช้ัน ป.3 (NT)      
2 ปีย้อนหลงั 
- แบบสอบถามความพงึพอใจของครผููส้อน 
หลงัจากน าข้อสอบ (NT) ที่วิเคราะห์ 2 ปีย้อนหลงั
ไปใช้กับนักเรียน 

11,650 
 

- - 11,650 
 

ธันวาคม  2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมจัดท าแนวทาง/ รูปแบบ     
การบริหารการจัดสอบ 
- คณะกรรมการระดบัศูนย์สอบ (ประธานศูนย์สอบ 
ประธานเครือข่าย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที)่ 

- 5,700 
 

- 5,700 
 

กุมภาพันธ์ 
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 การน าเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมลู
สถานศึกษาที่มีสทิธ์ิสอบ สนามสอบ ข้อมูลนักเรียน
ผ่านระบบ NT Access 

- - - - มีนาคม 2564 

          

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

5 กิจกรรมท่ี 5 การด าเนินการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT)  

- 138,670 
 

- 138,670 
 

15 – 19  
มีนาคม  2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

5.1 การจัดประชุมช้ีแจงและข้อเสนอแนะ แนวทาง              
การด าเนินงานการบรหิารการประเมิน 
(คณะกรรมการจัดสอบระดบัศูนย์สอบ) 
กรรมการ 39 คน 
5.2 การจัดประชุมช้ีแจงกรรมการระดับ    
สนามสอบ ศูนย์สอบย่อยเครือข่ายที่ 1-9 
กรรมการ 654 คน 
5.3 การรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบไป
ศูนย์สอบย่อย  

6 กิจกรรมท่ี 6 การจัดสอบตามตารางการ
ประเมินคุณภาพผูเ้รียน (NT) ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3  
6.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตาม        
สนามสอบ 17 คน/ 1 วัน 
6.2 รับกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบยอ่ย 
กรรมการ 4 คน 
6.3 รวบรวมและส่งกระดาษค าตอบ            
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 กรรมการ 18 คน               
(ให้ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) 
6.4 ประกาศผลสอบ NT 
6.3 รวบรวมและส่งกระดาษค าตอบ              
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 กรรมการ 18 คน          
(ให้ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) 
6.4 ประกาศผลสอบ NT 

- 16,040 
 

- 16,040 
 

24 – 29 
มีนาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 พฤษภาคม 
2564 

7 กิจกรรมท่ี 7 วิเคราะห์ผล สรปุและรายงานผล               
การด าเนินงานโครงการ 

2,400 - - 2,400 มิถุนายน 
2564 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 14,050 160,410 - 174,460 - 
 

 

 

 

 

 3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ท่ี กิจกรรมหลัก งบประมาณ   งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
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ท่ีใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 กิจกรรมท่ี 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ

และระดบัสนามสอบ 
- - - - 

2 กิจกรรมท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผูส้อนออกแบบ 
การวัดและประเมินผลสอดคลอ้งกบัการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูผูส้อนวิชาภาษาไทย                                
วิชาคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3                 
(ครูเครอืข่ายละ 2 คนและคณะท างาน รวม 35 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 
- ค่าวัสด ุ
- เผยแพร่ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบด้านคณิตศาสตร์ 
(NT) 2 ปีย้อนหลัง 
- แบบสอบถามความพงึพอใจของครผููส้อน หลงัจาก    
น าข้อสอบ (NT) 2 ปีย้อนหลังไปใช้กบันักเรียน 

11,650 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 
 

2,450 
4,200 

- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
- 

5,000 
 
 
- 

3 กิจกรรมท่ี 3 ประชุมจัดท าแนวทาง/ รูปแบบ                          
การบริหารการจัดสอบ 
คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ (ประธานศูนย์สอบ 
ประธานเครือข่าย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที)่ จ านวน 
30 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 

5,700 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 

2,100 
3,600 

 
 
 
 
 
- 
- 

4 กิจกรรมท่ี 4 การน าเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมลู
สถานศึกษาที่มีสทิธ์ิสอบ สนามสอบ ข้อมูลนักเรียน   
ผ่านระบบ NT Access 

- - - - 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
5 กิจกรรมท่ี 5 การด าเนินการประเมินคุณภาพผูเ้รียน 

(NT)  
5.1 การจัดประชุมช้ีแจงและข้อเสนอแนะ แนวทาง                             
การด าเนินงานการบรหิารการประเมิน  (คณะกรรมการ      
จัดสอบระดบัศูนย์สอบ) จ านวน 39 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 
5.2 การจัดประชุมช้ีแจงกรรมการระดับสนามสอบ 
ศูนย์สอบย่อยเครือข่ายที่ 1-9 จ านวน 654 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 120 บาท 
5.3 การรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบไปศูนย์
สอบย่อย  
- ค่าชดเชยน้ ามัน (รถส านักงาน) 

138,670 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 

2,730 
4,680 

 
 

45,780 
78,480 

 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 

7,000 
6 กิจกรรมท่ี 6 การจัดสอบตามตารางการประเมิน

คุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
6.1 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบ     
17 คน/ 1 วัน 
- ค่าชดเชยน้ ามัน 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละ 120 บาท จ านวน 17 คน 
6.2 รับกระดาษค าตอบจากศูนย์สอบยอ่ย  
- ค่าชดเชยน้ ามัน 
6.3 รวบรวมและส่งกระดาษค าตอบ  
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 กรรมการ 18 คน              
(ให้ส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) 
6.4 ประกาศผลสอบ NT 

16,040 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
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7 กิจกรรมท่ี 7 วิเคราะห์ผล สรปุและรายงานผล                     
การด าเนินงานโครงการ 
- ค่าจ้างถ่ายเอกสารพรอ้มเข้าเลม่ เลม่ละ 120 บาท 
จ านวน 20 เลม่ 
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รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 174,460   - 162,460   12,000 

 

 

 

 

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง ครูบางท่านน าเข้าข้อมูลนักเรียนผ่านระบบ NT Access ไม่ครบถ้วน 
เนื่องจากนักเรียนมีการย้ายโรงเรียน 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งวิธีการน าเข้าข้อมูลและตรวจสอบ
ข้อมูลสถานศึกษาทางกลุ่มไลน์ แจ้งผู้บริหารโรงเรียนช่วยตรวจสอบข้อมูลให้รวดเร็วและถูกต้อง 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

(NT) เพิ่มข้ึน 
      2) ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียน (NT) ร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 
      3) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินงานโครงการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีการส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารการจัดสอบ/ การประเมิน ส่งผลให้การด าเนินงาน                                    
ในการสอบ/ การประเมินมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความโปร่งใสและสะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียน                              
อย่างแท้จริงมีการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพศึกษาทั้งในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา 
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โครงการ  พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางอรวรรณ  แสงทอง 2. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย ์
   3. นางสาวจริยา  สุธาพจน์ 4. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

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

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  เปูาหมายระดับประเด็น เปูาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  มีทักษะ
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่ามี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2.  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
  3.  เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  ข้อที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล  และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ  ข้อที่ 3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทกัษะ
ด้ านก ารอ่ า น  ค ณิตศาส ตร์  ก าร คิด ข้ันสู ง  น วัตกรรม  วิทย าศาส ตร์ แล ะ เทค โนโล ยี ดิ จิ ทั ล                      
และภาษาต่างประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            การอ่านและการรู้หนังสือ  (Reading & Literacy) เป็นทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับการเรียนรู้
และการพัฒนาชีวิตสู่ความส าเร็จ การอ่านคล่องแคล่วและเข้าใจความหมายจะน ามาซึ่งความรู้ และส่งเสริม
ให้เกิดการคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ แยกแยะ และประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต การถ่ายทอด 
สื่อสารความรู้ ความคิดให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจได้ เป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีหน้าที่จัดการศึกษาที่ต้องพัฒนาในการอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสื่อสารให้แก่เยาวชนต้ังแต่วัยเยาว์ เพื่อให้สามารถเรียนรู้ในระดับ  
ที่ซับซ้อนเมื่อเติบใหญ่ การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารเข้าใจได้เป็นพื้นฐาน        
ที่ส าคัญในอันดับแรกๆ ของการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน การพัฒนาความสามารถในการอ่าน นอกจาก
ครูจะต้องมีองค์วามรู้เข้าใจทักษะและกระบวนการพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียน  ทั้งนักเรียน
ปกติและนักเรียนที่ต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้ว ครูต้องเข้าใจความแตกต่างในทุกด้านของผู้เรียน 
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก     
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  จังหวัดราชบุรี มีภูมิประเทศที่ติดชายแดนพม่า ท าให้มีการหลั่งไหลอพยพย้ายถ่ินของชนเผ่า       
ด้านชายแดน และน าบุตรหลานที่อยู่ในวัยเรียนเข้ามาเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งที่ผู้ปกครอง    
ประกอบอาชีพ  และยังมีเด็กไทยอีกบางส่วนครอบครัวแตกแยกเด็กไม่ได้อยู่กับบิดามารดา มีสภาพจิตใจ    
ที่เปราะบางไม่มีความพร้อมในการเรียนรู้ หรือเจ็บปุวยเป็นระยะเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการศึกษาท าให้มีปัญหาการอ่านการเขียนและการสื่อสาร ประกอบกับการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ     
แต่ยังมีคะแนนต่ าด้านการอ่านรู้ เรื่อง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1            
เห็นความส าคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีคุณภาพ จึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึน 

2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพื่อพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
  2.2.2 เพื่อเสรมิสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาการอ่านออกเขียน
ได้อย่างยั่งยืน           
  2.2.3 ตรวจสอบและประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (Reading Test : RT)              
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  2.2.4 เพื่อให้ครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดมีแนวทางการใช้ห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนอ่าน
หนังสือได้อย่างมีความสุข 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ได้รับการประเมินการอ่านเขียน
ภาษาไทย 
               2) ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย  
               3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มข้ึน 
         4) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ทุกคน เข้ารับการประเมินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ปีการศึกษา 2563 
  5) ครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด จ านวน 175 คน  มีแนวทางการใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียน
อ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข 

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) การอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับเขตพื้นที่มีคุณภาพ
ระดับดีข้ึนไป 
         2) ครูผู้สอนภาษาไทย มีทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย 
        3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูง ข้ึนจาก              
ปีการศึกษา 2562 
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        4) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 มีผลการประเมินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)            
ปีการศึกษา 2563 ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
  5) ครูบรรณารักษ์หรอืครูผูร้ับผิดชอบงานหอ้งสมุด  มีทักษะและแนวทางการใช้ห้องสมุดและ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านหนังสือ
ได้อย่างมีความสุข 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่พฒันาผูเ้รยีนให้อ่านออกเขียนได ้ร้อยละ 100 
    1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (Reading Test : RT) ร้อยละ 50 ข้ึนไปเพิ่มข้ึน 
    1.3 ร้อยละของสถานศึกษากลุ่มเปูาหมายทีพ่ัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้       
ร้อยละ 100 
    1.4 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสง่เสริมและพฒันาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู ร้อยละ 90 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 
    2.1 ครูบรรณารักษ์หรือผูร้ับผิดชอบงานห้องสมุด มทีักษะและแนวทางการใช้ห้องสมุด
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทีม่ีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็น
แรงจงูใจให้ผู้อ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข ร้อยละ 80 
    2.2 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตโดยสามารถลงมือปฏิบัติได้
จริงและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 3 

 
ร้อยละ 85 

 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 80 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  ครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
          พื้นที่ด าเนินการ  
  1.  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 (อ าเภอเมือง อ าเภอ
ปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอวัดเพลง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา) 
          2.  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 304,180  บาท แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1   จ านวน   80,600  บาท 
 3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน       จ านวน  223,580 บาท 
 3.1.3 อื่นๆ (ระบ)ุ  จ านวน     -     บาท 
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  3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการการ 
สร้างเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียน
และจัดท าฐานข้อมูลตามนโยบายเพื่อพฒันา    
การอ่านออกเขียนได ้
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผูเ้กี่ยวข้องช้ีแจง
นโยบาย  
1.2 จัดท าแผน/ โครงการตามนโยบาย
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
1.3 สร้างเครื่องมือประเมินการอ่านการ
เขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศกึษา
ปีที่ 1-6 
1.4 วิเคราะห์ผลการประเมิน และท า
หลักฐานข้อมูลนกัเรียนที่มปีัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้/ อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง/     
ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านเป็นรายบุคคล 
1.5 สรุปนเิทศ  ติดตาม รายงานผล 

21,000 - - 21,000 ตุลาคม  
2563 –  
มกราคม 
2564 

2 กิจกรรมท่ี 2 : ส่งเสริม สนบัสนุนให้ทุก
โรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1  
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รียน 
(Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษา       
ปีที่ 1 
2.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผูเ้กี่ยวข้องช้ีแจง
นโยบาย 
2.2 ด าเนินการ 
2.3 สรุปนเิทศ  ติดตาม รายงานผล 

- 114,160 
 

- 114,160 
 

ธันวาคม– 
มีนาคม 
2564 

3 กิจกรรมท่ี 3 : ท้าพิสจูน์การอ่านของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 1-6 
100% 
3.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้อง 
3.2 สร้างเครื่องมือประเมินการอ่าน
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษา        
ปีที่ 1-6  
3.3 โรงเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมท้าทาย
การอ่าน 
 

13,600 
 

- - 13,600 
 

กุมภาพันธ์ 
2564 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

 3.4 ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1แต่งตั้ง
คณะกรรมการออกประเมินการอ่านของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6  
3.5 คณะกรรมการออกประเมินการอ่าน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6  
3.6 วิเคราะห์ผลการประเมินการอ่าน 
3.7 สรุปนเิทศ  ติดตาม รายงานผล 

     

4 กิจกรรมท่ี 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สง่เสรมิ
นิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้  เป็นครู
บรรณารักษ์หรือผู้รบัผิดชอบงานห้องสมุด 
4.1 ประชุมคณะกรรมการ/ ผูเ้กี่ยวข้อง  
ช้ีแจงนโยบาย 
4.2 ด าเนินการ 
4.3 สรุปนเิทศ  ติดตาม รายงานผล 

- 73,440 
 

 73,440 
 

มีนาคม– 
เมษายน 
2564 

5 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 5 : จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย 
และโรงเรียนที่ด าเนินงานพฒันากลุม่สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยประสบผลส าเร็จและ
เป็นแบบอย่างได ้
5.1 กิจกรรมระดับเครือข่าย 
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ระดับเครือข่าย เครอืข่ายละ 5,000 บาท 
จ านวน 9 เครือข่าย 
5.2 ด าเนินการการแข่งขันระดับเขตพื้นที ่
ประชุมคณะกรรมการ/ ผู้เกี่ยวข้อง 
5.3 เตรียมงาน/ ด าเนินการ 
5.4 สรุปนเิทศ  ติดตาม รายงานผล 

45,000 35,980 - 80,980 มิถุนายน- 
กรกฎาคม 

2564 

6 กิจกรรมท่ี 6 : นิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรม และการวัดผลประเมินผล 
6.1 ก าหนดประเด็นการนิเทศ 
6.2 จัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
6.3 ก าหนดปฏิทินการนเิทศ 
6.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
6.5 สรุปรายงานการนิเทศ 
 

- - - - ตุลาคม  
2563 – 
สิงหาคม 
2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

7 กิจกรรมท่ี 7 : สรปุ/ รายงานผลโครงการ 
7.1 วิเคราะห์ข้อมลูการด าเนินงานโครงการ 
7.2 สรุปโครงการ 
7.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง 
7.4 เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ 

1,000 - - 1,000 กันยายน 
2564 

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 80,600 223,580 - 304,180  

        3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
เครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนและจัดท า
ฐานข้อมูลตามนโยบายเพื่อพัฒนาการอ่านออก  
เขียนได ้
เป็นครผูู้สอนภาษาไทย จ านวน 20 คน 
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ 
สร้างเครื่องมือประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย 
จ านวน 50 คน มื้อละ 35 บาท  จ านวน 2 มื้อ 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการสร้างเครือ่งมอื
ประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย 
จ านวน 50 คน มื้อละ 140 บาท จ านวน 1 มื้อ  
1.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน และท าหลกัฐานข้อมลู
นักเรียนที่มีปญัหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้/          
อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง/ ไม่เข้าใจเรื่องทีอ่่าน  
เป็นรายบุคคล 
1.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
1.5 สรุปและรายงานผล 

21,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,590 
 
 

5,180 
 
 
 

10,000 
10,0000 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

3,500 
 
 

7,000 
 
 
 
 
 
- 
- 

500 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

10,000 
- 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

2 กิจกรรมท่ี 2 : ส่งเสริม สนบัสนุนให้ทุกโรงเรียน    
ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 พัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)      
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 
2.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์บรกิารเครื่องมือ
และระดบัสนามสอบ 
2.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครูผูส้อนภาษาไทย
ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 สร้างเครื่องมือประเมิน
การอ่านการเขียนและจัดท าฐานข้อมูล ตามนโยบาย
เพื่อพฒันาการอ่านออกเขียนได้ 
2.3 จัดประชุมช้ีแจงและข้อเสนอแนะแนวทางการ
ด าเนินงานการบรหิารการประเมิน (คณะกรรมการจัดสอบ
ระดับศูนย์บริการเครื่องมอื)      
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 26 คน        
มื้อละ 35 บาท จ านวน 1 มื้อ 
2.4 จัดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการสนามสอบ
เครือข่าย 1-9 (470 คน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 470 คน     
มื้อละ 35 บาท จ านวน 1 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน คณะกรรมการสร้างเครื่องมือ
ประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย 
จ านวน 470 คน มื้อละ 140 บาท จ านวน 1 มื้อ  
2.5 การรับ – ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ  
ไปสนามสอบ  
- ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง (รถส านักงาน) 
2.6 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบ 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ัน ป. 1 
- ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง (รถส านักงาน) 
2.7 คณะกรรมการรวบรวมและสง่กระดาษค าตอบ 
การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 1 
- รวบรวมและส่งกระดาษค าตอบให้ส านักทดสอบ
ทางการศึกษา 
 

114,160 
 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 

910 
 
 
 

16,450 
 

65,800 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

7,000 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 
- 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

 2.8 วิเคราะห์ผล และจัดท ารายงานผลการสอบ     
ให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง  
     1) ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
     2) สรุปและรายงานผล 

 
 
 
 

 
 
- 
- 

 
 
- 

2,000 

 
 

15,000 
- 

3 กิจกรรมท่ี 3 : ท้าพิสจูน์การอ่านของนักเรียนระดบั 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-6 100% 
เกณฑ์การได้รับเกียรติบัตร 
  - ดีเยี่ยม  ร้อยละ 90 - 100 
  - ดี        ร้อยละ 85 - 89 
  - ผ่าน     ร้อยละ 80 - 84 
3.1 จัดจ้างท าโลร่างวัล จ านวน 3  รางวัล          
รางวัลละ 1,200 บาท 
3.2 จัดซื้อกรอบเกียรตบิัตร จ านวน 30 รางวัล  
รางวัลละ 150 บาท 
3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
3.4 สรุปและรายงานผล 

13,600 
 

3,600 
 

2,700 
10,000 
5,000 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 

3,600 
 
- 
 
- 

500 

 
 
 
 
 
 
- 
 

4,500 
 

5,000 
- 

4 กิจกรรมท่ี 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา        
การจัดการเรียนสอนสง่เสรมินิสัยรักการอ่าน            
และการเรียนรู้  เป็นครบูรรณารกัษ์หรอืผูร้ับผิดชอบ
งานห้องสมุดจ านวน 175 โรงเรียน  
4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 214 คน  
มื้อละ 35 บาท จ านวน 2 มื้อ 
4.2 ค่าอาหารกลางวัน 214 คน มื้อละ 140 บาท 
จ านวน 1 มื้อ 
4.3 ค่าวิทยากรคนละ 600 บาท/ ช่ัวโมง  
จ านวน 6 ช่ัวโมง  เป็นเงิน 3,600 บาท 
4.4 ค่าวิทยากรกลุ่ม 4 คน ๆ ละ 600 บาท/ ช่ัวโมง 
จ านวน 6 ช่ัวโมง  เป็นเงิน 14,400 บาท 
4.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
4.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
5 กิจกรรมท่ี 5 : จัดแข่งขันทักษะภาษาไทยและ

พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ประสบผลส าเรจ็และเป็นแบบอย่างได ้
5.1 กิจกรรมระดับเครือข่าย 
     1) จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการระดบัเครือข่าย เครือข่ายละ 5,000 บาท  
จ านวน 9 เครือข่าย 
5.2 ด าเนินการการแข่งขันระดับเขตพื้นที ่
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ส าหรับประชุม
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน จ านวน 
104 คน มื้อละ 35 บาท จ านวน 1 มื้อ 
     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ส าหรับ
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  
จ านวน 104 คน มื้อละ 35 บาท จ านวน 2 มื้อ  
     - ค่าอาหารกลางวัน ส าหรบัคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการแข่งขัน จ านวน 104 คน          
มื้อละ 140 บาท  จ านวน 1 มื้อ 
5.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
5.4 สรุปและรายงานผล 
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6 กิจกรรมท่ี 6 : นิเทศ ติดตามการจัดกจิกรรม      
และการวัดผลประเมินผล 

- - - - 

7 กิจกรรมท่ี 7 : สรปุ/ รายงานผลโครงการ 1,000 - 1,000 - 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 304,180 18,000 217,680 68,500 

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
          ปัจจัยความเสี่ยง  
      1) ครูมีภาระงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนมาก ท าให้ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา
หาความรู้ วิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองให้ประสบความส าเร็จ 
     2) ผู้มีหน้าที่นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีจ านวนน้อย            
ไม่เพียงพอกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
      3) สถานศึกษาในแต่ละแห่งมีบริบท ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการจัดการศึกษาแตกต่างกัน แต่แนวทาง
การแก้ปัญหาที่ได้รับไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริง 
  4) โรงเรียนอาจมีการน าเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธ์ิสอบ สนามสอบ ข้อมูล
นักเรียนผ่านระบบ NT Access ผิดพลาด 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
      1) เปิดโอกาสให้ครูได้ท าหน้าที่ครูอย่างแท้จริงและมีจ านวนเพียงพอ 
      2) ให้ศึกษานิเทศก์ได้ท าหน้าที่นิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนตามหน้าที่ที่แท้จริงของ
ศึกษานิเทศก์และให้มีจ านวนศึกษานิเทศก์จ านวนเพียงพอ 
   3) เปิดโอกาสให้สถานศึกษาในแต่ละแห่งได้วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียน
การสอนตามบริบทของตนเองตามทฤษฎีระเบิดจากข้างในของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -                
ภูมิพลมหาราช  ภายใต้การก ากับดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้บริหารระดับสูง  
  4) ประชาสัมพันธ์ แจ้งวิธีการน าเข้าข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาทางกลุ่มไลน์           
แจ้งผู้บริหารโรงเรียนช่วยตรวจสอบข้อมูลให้รวดเร็วและถูกต้อง 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         1) นักเรียนทุกกลุ่มเปูาหมายใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และสื่อสารได้อย่างสัมฤทธ์ิผล มีผลสัมฤทธ์ิ 
การเรียนภาษาไทยสูงข้ึน ส่งผลต่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นซึ่งจะเป็นการยกระดับภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโดยรวม 
 2) ครูผู้สอนภาษาไทยมีศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพและครูกลุ่มสาระอื่น
ร่วมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของนักเรียน โดยการเช่ือมโยงและบูรณาการการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) สถานศึกษาสามารถด าเนินงานพัฒนาการอ่านออกเขียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน 
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โครงการ    พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาต่างประเทศ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี   เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวพัชรี   ศุภษร    2. นางประกายมาศ  บุญสมปอง 
 3.  นายค ารณ         สะอาด     4. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์ 
1. เปูาหมายคนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมส าหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
        1 .  เปูาหมายระดับประ เด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ ่ม ขึ้น มีทักษะ          
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่าง
มีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         2.  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง           
ในศตวรรษที่ 21 
         3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของ
โลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผล
เพิ่มข้ึนมีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ    
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ และทักษะ
ด้ านก ารอ่ า น  คณิตศาส ตร์  ก าร คิด ข้ันสู ง  น วัตกรรม  วิทย าศาส ตร์ แล ะ เทค โนโล ยี ดิ จิ ทั ล                      
และภาษาต่างประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            สังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ     
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก เป็นการช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
เข้าใจตนเองและผู้อื่นดีข้ึน เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้  และจุดเน้นส าคัญที่ส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ภายใน 3 ปี 
ยกระดับภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้  
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    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญของการจัด         
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดการเรียน      
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศข้ึน เพื่อพัฒนาเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอน    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในชีวิตประจ าวัน และเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย     

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และสามารถ     
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
         2.2 .2 เพื่ อยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                
ของสถานศึกษาให้เพิ่มข้ึน 
         2.2.3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารมากกว่า       
2 ภาษา 
         2.2.4 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของสถานศึกษา 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
              1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้รับการพัฒนา          
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน จ านวน 175 คน  
      2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาพรวม
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 
 3) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารมากกว่า     
2 ภาษา 
 4) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ร้อยละ 100 

        2.3.2 เชิงคุณภาพ 
 1)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ได้รับการพัฒนามีทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ภาพรวม
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพิ่มข้ึน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        
ในชีวิตประจ าวันได้มากข้ึน  
 3) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางศึกษาได้รับการส่งเสรมิและพฒันาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
   1.2 ร้อยละของนกัเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ เพิ่มข้ึน 
   1.3 จ านวนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา 
   1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 
   2.1 ร้อยละของสถานศึกษาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ของผู้เรยีนในการใช้ภาษาอังกฤษ    
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 
90 
 
3 
2 

100 
 

80 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  
1. ครูกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
2. โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 โรงเรียน 
3. ผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   

  2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาราชบุรี เขต1 ในพื้นที่ 6 อ าเภอ ได้แก่  

อ าเภอเมือง อ าเภอปากท่อ อ าเภอวัดเพลง อ าเภอจอมบึง  อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  52,770  บาท   แยกเป็น 
         3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน   52,770   บาท 
         3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน      -       บาท 
       3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)   ................... 
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3.2  กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ        

  
 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 Team work for Develop  English Teaching 
Activities 
1.ส ารวจและจัดท าสารสนเทศครผููส้อนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 2.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 
3.จัดท าช่องทางการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ 
ข่าวสาร ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ของส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 

- - -- - ต.ค 2563 - 
ก.ย. 2564 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รุ่นที่ 1 เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-5 จ านวน 102 คน 
2.1 แต่งตั้งคณะท างาน  
2.2 ประชุมคณะท างาน 
2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

29,220 - - - ต.ค 2563 - 
ก.ย. 2564 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รุ่นที่ 2 
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายที่ 6-9               
จ านวน 75 คน 
3.1 แต่งตั้งคณะท างาน  
3.2 ประชุมคณะท างาน 
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

23,550 - - - ต.ค 2563 - 
ก.ย. 2564 

4 ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา โดยการใช้
เครื่องมือส ารวจ การจัดกจิกรรมในโรงเรียน/ ช้ันเรียน 

- - - - ก.ค. 2564  
- ก.ย. 2564 

5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล - - - - ก.ค.2564-
ก.ย.2564 

6 สรปุผลการรายงานและด าเนินโครงการ - - - - ก.ค.2564 
-ก.ย.2564 



 

118 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 Team work for Develop  English Teaching 

Activities 
- - - - 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รุ่นที่  1. เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-5  และคณะท างาน  122  คน   
 - อาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ  ละ 140 บาท จ านวน 122 คน    
 -  อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ  ละ 35 บาท จ านวน 122 คน      
-  ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 6 ช่ัวโมง ๆ  ละ 600 บาท  
เป็นเงิน 3,600 บาท 

29,220 

 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

17,080 
8,540 

 
 
 
 
 
 
 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน รุ่นที่  1 เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 -9 และคณะท างาน  95  คน   
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ  ละ 140 บาท จ านวน 95 คน  
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ  ละ 35 บาท จ านวน 95 คน  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 6 ช่ัวโมง  
ช่ัวโมงละ 600 บาท   

23,550 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

13300 
6,650 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา โดยการใช้
เครื่องมือส ารวจ การจัดกิจกรรมในโรงเรียน/ ช้ันเรียน 

- - - - 

5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล - - - - 
6 สรุปผลการรายงานและการด าเนินโครงการ - - - - 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 52,770 7,200 45,570 - 

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง  
 1.1 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท าให้  
ไม่สามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการได ้
 1.2 การมีเจตคติเชิงลบต่อภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ จึงท าให้รู้สึกไม่เปิดใจ          
และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมไปถึงการไม่กล้าสื่อสาร และ
แสดงออก 
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      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
 2.1 การจัดอบรมหรือพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบ Online สร้างคลัง
ความรู้ หรือการเข้าถึงผ่านทาง Application ของครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

2.2 จัดท าแบบส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและครู 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้           

ของผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         2) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสาระภาษาอังกฤษและผลสัมฤทธ์ิสาระภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
เพิ่มข้ึน 
          3) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารมากกว่า 2 ภาษา 
         4) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่องส่งผลให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางอรวรรณ  แสงทอง 2. นางสาวศุภากร  ทองน้อย 
    3. นางสาวจริยา  สุธาพจน์ 4. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย ์
 
1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

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

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
  1.  เปูาหมายระดับประเด็น เปูาหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด
และความสามารถของพหุปัญญาดีข้ึน 
  2.  แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ การตระหนกัถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
  3.  เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย  ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน                 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  ข้อที่ 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เน้นการ
พัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือ     
ปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ         
พัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 

กระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูประบบประเมิน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจุดเน้นด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ด้วยการจัดให้มีระบบการประเมินสถานศึกษาที่เหมาะสมกับสถานศึกษา ผู้บริหารและครูซึ่งเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพสถานศึกษา  ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพภายในที่ชัดเจน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา อีกทั้ง เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการพัฒนา     
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  และได้จัดท าโครงการนี้ข้ึน โดยมีเปูาหมาย
ส าคัญเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ พัฒนา       
อย่างยั่งยืนและพร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอกตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.2.2 เพื่อก ากับ ติดตาม และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาให้เกิดการ
ท างานอย่างยั่งยืน 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ            
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนในสังกัดจ านวน 175 โรงเรียน จ านวน 365 คน 

  2) สถานศึกษาที่เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จ านวน 160 แห่ง 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
 1) บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและร่วมมือในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 
 2) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ 
การประกันคุณภาพระดบัการศึกษาปฐมวัย ระดบัดีข้ึนไป 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานตามระบบ 
การประกันคุณภาพระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับดีข้ึนไป 
    1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษา
ปฐมวัย ระดับดีข้ึนไป 
    1.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัการศึกษา      
ข้ันพื้นฐาน ระดับดีข้ึนไป 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 
    - ร้อยละของสถานศึกษาทีจ่ัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ  

1.  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
    2.  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อ าเภอเมือง 
อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอวัดเพลง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา) จ านวน 175 โรงเรียน 
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3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 183,730  บาท แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1   จ านวน    84,480 บาท 
 3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน       จ านวน    99,250 บาท 
 3.1.3 อื่น ๆ (ระบุ)  จ านวน     -     บาท 

  3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ  

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการผูบ้รหิาร 
และผูร้ับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเพื่อช้ีแจง
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามเกณฑ์มาตรฐานและเตรียม  
ความพร้อมรับประเมินคุณภาพภายนอก   
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือ และ
เครื่องมือการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน 
1.3 จัดท าคู่มือและเครื่องมือการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
1.4 จัดส่งเครื่องมือให้แก่สถานศึกษา 

- 99,250 
 

- 99,250 
 

กุมภาพันธ์ 
2564 

2 กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมคณะกรรมการเพือ่
วางแผนการใช้เครื่องมือเพือ่ออกประเมิน
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา
ข้ันพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยให้
คณะกรรมการสรปุ 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือ และ
เครื่องมือการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน 
2.3 จัดท าคู่มือและเครื่องมือการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน 
2.4 จัดส่งเครื่องมือให้แก่สถานศึกษา 

38,930 
 

- - 38,930 
 

มีนาคม
2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

3 กิจกรรมท่ี 3 : นิเทศ ติดตามและประเมิน 
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนในสังกัด  
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการนเิทศระดับ      
เขตพื้นที่การศึกษา 
3.2 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ 
3.3 ด าเนินการนิเทศ 
3.4 ประชุมสรุปสะท้อนผลการนิเทศ 
3.5 จัดท าเอกสารรายงานผลการนเิทศ 

- - - - กุมภาพันธ์ 
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(SAR) ปีการศึกษา 2563 
4.1 จัดท าร่างรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 
4.2 ส่งร่างคู่มือ SAR ให้แก่สถานศึกษา 
4.3 สรุปรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
ในระดับเครือข่ายสถานศึกษา 
4.4 สรุปรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
4.5 เผยแพรร่ายงานประจ าปีแกส่าธารณชน 

45,050 - - 45,050 มีนาคม  
2564 

5 กิจกรรมท่ี 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ 
5.1 วิเคราะห์ข้อมลูการด าเนินงานโครงการ 
5.2 สรุปโครงการ 
5.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้อง 
5.4 เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ 

500 - - 500 เมษายน 
2564 

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 84,480 99,250 - 183,730  

 

 

 

 

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก งบประมาณ   งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
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ท่ีใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 กิจกรรมท่ี 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการผูบ้รหิาร และ

ผู้รบัผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  โรงเรียนในสังกัดเพือ่ช้ีแจงแนวทาง 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์
มาตรฐานและเตรียมความพร้อมรบัประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผูบ้รหิารผู้รบัผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
จ านวน 425 คน มื้อละ 35 บาท จ านวน 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวันผู้บริหารผูร้ับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
จ านวน 425 คน มื้อละ 140 บาท จ านวน 1 มื้อ  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
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10,000 
2 กิจกรรมท่ี 2 : ประชุมคณะกรรมการเพือ่วาง

แผนการใช้เครื่องมือเพือ่ออกประเมินการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในโดยให้
คณะกรรมการสรปุ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะท างานวิเคราะห์
การจัดท าคู่มือและเครือ่งมือการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  
จ านวน 25 คน มื้อละ 35 บาท  จ านวน 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวันคณะท างานวิเคราะห์การจัดท า
คู่มือและเครื่องมือการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จ านวน 25 คน มื้อละ 140 บาท 
จ านวน 1 มื้อ  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
- ค่าเบี้ยเลี้ยงด าเนินการประกันกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของคณะกรรมการ จ านวน 9 เครือข่าย 
เครือข่ายละ 1 ชุด ชุดละ 3 คน รวม 54 คน        
คนละ 120 บาท ดังนี้ 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

 

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

 

   

3 กิจกรรมท่ี 3 : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัด 

- - - - 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
4 กิจกรรมท่ี 4 : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR)           
ปีการศึกษา 2563 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผูบ้รหิาร
ผู้รบัผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา จ านวน 205 คน มื้อละ 35 บาท  
จ านวน 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวันผู้บริหารผูร้ับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
จ านวน 205 คน มื้อละ 140 บาท จ านวน 1 มื้อ  
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
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2,000 

5 กิจกรรมท่ี 5 สรุป/ รายงานผลโครงการ 500 - 500 - 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 183,730 - 169,730 14,000 

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง 
   - ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาหมายของโครงการ 
  - ภาระงานของผู้บริหารและครูมีจ านวนมากส่งผลให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ 
                   - ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR แนวใหม่                    
การด าเนินแนวทาง และระยะเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
  - ใช้การด าเนินงานผ่านเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้งบประมาณ 
                   - จัดท าแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพ คู่มือการด าเนินงาน และนิเทศ ก ากับ 
ติดตามอย่างต่อเนื่อง 
                   - จัดท าแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR เพื่อเป็นกรอบให้โรงเรียนจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง SAR ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการก ากับ ติดตามและช่วยเหลือระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาส่งผลให้มีการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างยั่งยืน 
      3) สถานศึกษามีความพร้อมต่อการรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

โครงการ    พัฒนาระบบการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง 
     กับการทดสอบระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี   เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวพัชรี   ศุภษร  2. นางอรวรรณ  แสงทอง 
 3. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์ 4.  นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
1. เปูาหมายคนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมส าหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ 

ความสามารถของพหุปัญญาดีข้ึน 
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง    

 ในศตวรรษที่ 21 
          3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึนมีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ   
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.3 ปรับหลักสูตรเป็นฐานสมรรถนะหลัก    
ที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้          
ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนทุกระดับ 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีนโยบายเร งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
โดยใชผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียน วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิจากการประเมินที่ได้ ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ    
การจัดการเรียนการสอนของครู  เพื่อให้มีการส่ง เสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนให้มี คุณภาพ                
ตามเกณฑ์เปูาหมาย และมาตรฐานของหลักสูตรอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ          
ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาตลอดแนว 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการวัด 
และประเมินผลการเรยีนรู้ที่สอดคลอ้งกบัการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เพื่อวางแผนขับเคลื่อน
การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบส่งผลให้การวัดและประเมินผลมีคุณภาพ มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส 
และสามารถใช้ผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา     
และเป็นที่ยอมรับของสังคม  

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
 2.2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O – NET) เพิ่มข้ึน 
 2.2.3 เพื่อนิเทศ ติดตาม ระบบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
             1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระหลักในการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาที่ 6 
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) จ านวน 205 คน  
      2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน ( O-NET)             
ช้ันประถมศึกษาที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน ร้อยละ3      
    3)  สถานศึกษามีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน  (O-NET)               
ช้ันประถมศึกษาที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน ร้อยละ3      
  4) สถานศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบการวัดและประเมินผล      
จ านวน 175 แห่ง 

2.3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระหลักในการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษา   
ปีที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถด าเนินการวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้ตามแนวทดสอบระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)             
ช้ันประถมศึกษาที่  6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 เพิ่ม ข้ึน ส่งผลให้ผลการประเมินผลการทดสอบ            
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มข้ึน          
  3) สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามระบบการวัด และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ครูช้ันประถมศึกษาที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  สามารถวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรยีนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



 

129 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

     2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.1 ร้อยละของนกัเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติข้ันพื้นฐาน   
(O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป เพิ่มข้ึน 
   1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลกัษณะและทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
   1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 
   2.1 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน 

 
3 
 

80 
100 

 
80 

     2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  
1) ครู วิชาการ/ ครูผู้สอนกลุ่มสาระหลักในการทดสอบระดับชาติ ข้ันพื้นฐาน ( O-NET)                

ช้ันประถมศึกษาที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

2) ผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

สถานที่ด าเนินการ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษาราชบุรี เขต1 ในพื้นที่ 6 อ าเภอ ได้แก่

อ าเภอเมือง อ าเภอปากท่อ อ าเภอวัดเพลง อ าเภอจอมบึง  อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา 
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  55,850  บาท  แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน   55,850  บาท 
 3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน      -       บาท 

    3.2  กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ  

       (ขอถัวจ่ายเท่าที่จ่ายจรงิทกุรายการ) 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 วิเคราะหผ์ลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง และจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศ 

- - - - ธ.ค. 2563 -      
ก.พ. 2564 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการ
ทดสอบระดบัชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 

55,850 - - 55,850 พ.ค. 2564 - 
ก.ค. 2564 

3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล - - - - ก.ค. 2564 -    
4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ - - - - ก.ค.-กย.2564      
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    3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

 

 

 

 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     

ข้ันพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง และจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อน าไปเปรียบเทียบ ค้นหาปัจจัยในพัฒนาและ
ส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     
ข้ันพื้นฐาน ระดับชาติ (O-NET)  เพิ่มข้ึน 

- - - - 

2 อบรม เ ชิ งป ฏิบั ติ ก ารพัฒนาระบบการ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
3.1 ประชุมวางแผน 
3.2 จัดท าคู่มือ/แนวทางการพัฒนาระบบการวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)     
3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับแนวการประเมินผลระดับชาติ       
(O-NET) ครูวิชาการ/ครูผู้สอนกลุ่มสาระหลักในการ
ท ด ส อ บ ร ะ ดั บ ช า ติ ข้ั น พื้ น ฐ า น ( O-NET)                
ช้ันประถมศึกษาที่ 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
คณะท างาน รวมจ านวน 225 คน 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท จ านวน         
225 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ35 บาท 
จ านวน 225 คน  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 6 ช่ัวโมง     
ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 1 คน 
- ค่าเอกสาร 

55,850 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,500 
 

15,750 
 
 

- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
3 นิเทศ ติดตามและประเมินผล - - - - 
4 สรุปผลการรายงานและการด าเนินโครงการ - - - - 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 55,850 3,600 47,250 5,000 
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
               1) ปัจจัยความเสี่ยง  
 1.1 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท าให้         
ไม่สามารถจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการได้ 
 1.2 ภาระงานครูถูกผลกระทบจากนโยบายหรือระบบการวัดประเมินผลต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นปัญหาที่เกิดจากภาระงานที่มากเกินไปและทุกภาระงานถูกกดดันด้วยการประเมิน ท าให้ครูไม่สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างเต็มที่ 
              2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
 2.1 การจัดอบรมหรือพัฒนาพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบ
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) Online สร้างคลังความรู้ หรือการเข้าถึงผ่านทาง Application 
 2.2 จัดท าแบบส ารวจปัญหาและความต้องการของผู้เรียนและครู    

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
             1) ครูกลุ่มเปูาหมายสามารถด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทดสอบระดับชาติ
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             2) นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) สูงข้ึน  
    3) สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตามระบบการวัด และประเมินผลอย่างต่อเนื่องส่งผล
ให้ครูสามารถวัดและประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
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โครงการ   พัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์     
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์ 2. นางอรวรรณ  แสงทอง   
    3. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาล    4. นายบุญประคอง โครตรพัฒน์  

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ประเด็น การปฏิรปูกระบวนการเรียนรูท้ี่ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะ                        
ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ              
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                    
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่  3 .1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา                        
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        
ได้ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาของชาติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม                                                    
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (ศึกษาธิการ. 2542:5)  โดยยึดแนวทาง                
การจัดการศึกษาบนพื้นฐานข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้                      
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา ซึ่งหมายถึงครูผู้สอนและผู้บริหาร                
ที่จะต้องส่งเสริมให้ผูเ้รยีนได้มีโอกาสพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้ต้องมุ่งเน้นความส าคัญ
ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
จะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้ เรียน                              
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โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนการสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด                       
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้ เพื่อมาใช้ปูองกันและแก้ไขปัญหาด้วย                           
การจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ ท าได้ คิดเป็น รักการอ่าน                        
และเกิดการใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องจัดการเรียนการสอนในลักษณะการผสมผสาน                                      
สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์                                       
ไว้ในทุกวิชาด้วย (วิชาการ. 2542 : 13) วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ถูกบรรจุ                    
อยู่ในหลักสูตรของทุกสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีทักษะการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย รวมถึงครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการคิดและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ฉะนั้นจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้
นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานให้สูงข้ึน  รวมทั้งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
กว่าเปูาหมายของโรงเรียนที่ก าหนด จึงเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนทุกคนจะต้องมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อม
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีความรู้ สามารถน าทักษะ                         
การคิดไปใช้ในการแก้ปัญหา และครูผู้สอนให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดที่หลักสูตรก าหนดไว้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ข้ึน 

2.2 วัตถุประสงค์ 
    2.2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

     2.2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของสถานศึกษาให้สูงข้ึน 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 

       1) ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 175 คน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
               2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3                

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ครูผู้สอนมีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 
         2) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
       3) สถานศึกษาน าผลการนิเทศติดตามไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน                      
วิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ 
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2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.1 ร้อยละของผู้เรียนได้รบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร ์
   1.2 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการสง่เสริมและพฒันาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
   1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 
ร้อยละ 50 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 80 

2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 
    - ร้อยละของผูเ้รียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
ร้อยละ 90 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 175 คนและนักเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 65,600 บาท  แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน 65,600 บาท 
       3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน  -  บาท 
       3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)   ................... 

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ          

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

 กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             
เรื่องการจัดการเรียนการสอน                   
วิชาคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 

65,600 - - 65,600 พฤษภาคม 
2564 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 65,600 - - 65,600   
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 3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือ่งการจัดการเรียน                                     

การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21 
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน 
1.2 ประชุมคณะท างาน/ วางแผนการด าเนินงาน/
จัดท าคู่มือการอบรม จ านวน 24 คน 
1.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนการ
สอนวิชาคณิตศาสตร์ สู่ศตวรรษที่ 21 จ านวน 200 คน 
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 1 คน ๆ ละ 6     
ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 140 บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
1.4 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ 
1.5 สรุปและรายงานผล 

65,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

3,600 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

14,000 
28,000 

- 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 

20,000 
- 
 
- 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 65,600 3,600 42,000 20,000 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
     1) ปัจจัยความเสี่ยง งบประมาณมีความจ าเป็น ในด้านการจัดอบรมครูเพื่อส่งเสริมพัฒนา                         
การเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 
     2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมการเรียนการสอน โดยสร้างหรือค้นคว้า
นวัตกรรมที่ทันสมัยมาเผยแพร่ให้กับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1) สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาความสามารถด้านคณิตศาสตร ์ 

     2) ผู้ เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ                                   
ด้านคณิตศาสตร์ 
     3) ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน (NT) ด้านคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษา                        
ปีที่ 3 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สูงข้ึน 
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางประกายมาศ บุญสมปอง  2. นางสาวพัชรี ศุภษร 

3. นางสาวจริยา สุธาพจน์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

1. เปูาหมาย 
  1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 2. ประเด็น  1.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล      
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21             
รักการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ แผนย่อยการพฒันาช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น 
 3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มี ส านึกพลเมือง มีความกล้า หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอด ชีวิตดีข้ึน 
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 
 การด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ เพื่อมุ่งเปูาหมาย คือ ผู้เรียน   

ทุกช่วงวัย จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท  โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัด      
การเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษา  ตามความต้องการจ าเป็นของ
กลุ่ ม เ ปู า ห ม าย แล ะแ ตก ต่ า ง ห ล า กห ล า ยต าม บริ บท ขอ งพื้ นที่ พั ฒ นา ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ                             
การคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) จากประสบการณ์จรงิหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการ
เรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึนพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ อาทิ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ  รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โดยมีนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยึดเป็นกรอบ       
การด าเนินงาน พร้อมทั้งขับเคลื่อน การปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาสังกัด 
สพฐ. ในการพัฒนาสมรรถนะครู  ให้สอนเพศศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ก าหนดไว้
แล้วอย่างเคร่งครัด จริงจังและต่อเนื่อง กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบ       
การสอนในเขตพื้นที่ รับผิดชอบมีการวางแผนการสอนเพศวิถีศึกษาให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
และการท างานเรื่องเพศ ให้ครอบคลุมทั้งระบบด้านการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้
แบบ electronic-Learning  

 การบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ตอบสนอง
นโยบายและเปูาหมายการจัดการศึกษานั้นสิ่งส าคัญคือการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง      
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบายจุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัดและในบริบทของส านักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต เขต 1 จึงจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และการพัฒนาความรู้ด้านการสอนเพศวิวิถีศึกษาและทักษะชีวิต          
ในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
 2.2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้มี
ความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้พลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ในตัวผู้เรียน  

2.2.2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีและทักษะชีวิตและมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา แบบเชิงรุก                  
(Active Learning) 
 2.2.3 เพื่อด าเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต และการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
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    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 

1) พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 175 คน ของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 175 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ 
ติดตามพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 

1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีความรู้ความสามารถในการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายนักเรียนในโรงเรียนได ้

2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนา และสามารถจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) 

3) ผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความสามารถด้านกีฬา เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา
ได้รับการส่งเสริมและพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
    1.2 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพฒันาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถ  
ด้านกีฬา 
    1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 
    2.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมโปรแกรมพฒันาครู           
เพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning,obec.go.th 
    2.2 ร้อยละของสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
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2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1     

2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    3.1 งบประมาณ  จ านวนทั้งสิน้ 108,300  บาท  แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 103,300 บาท 
 3.1.2 งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน   5,000   บาท 
 3.1.3 อื่น ๆ  จ านวน   -   บาท 

http://cse-elearning,obec.go.th/
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3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืน ๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : อบรมเชิงปฏิบัติการ การทดสอบ
สมรรถภาพทางกายนักเรียนในโรงเรียน 

54,950 - - 54,950 ต.ค.63–  
ก.ย.64 

2 กิจกรรมท่ี 2 : การขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทกัษะชีวิต 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าเครื่องมือฯ 
2.3 จัดท าแนวทาง 
2.4 ส ารวจและคัดเลอืกโรงเรียนและครูเพศวิถีศึกษา 

48,350 - - 48,350 ต.ค.63–  
ก.ย.64 

3 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน 
3.1 นิเทศ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
3.2 นิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา           
และทักษะชีวิตในลักษณะการจัดกิจกรรมแบบ 
Active Learning  

 
 
- 
- 

 
 
- 

5,000 

 
 
- 
- 

 
 
- 

5,000 

ต.ค.63–  
ก.ย.64 

4 กิจกรรมท่ี 4 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล - - - - ต.ค.63–  
ก.ย.64 

 รวม 103,300 5,000 - 108,300  

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาศักยภาพครูพลศึกษามุ่งสู่          
ความเป็นเลิศ อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบ
สมรรถภาพในโรงเรียน 
1.1 ค่าอาหารกลางวันจ านวน 195 คน มื้อละ 140 บาท 
จ านวน 1 มื้อ  
1.2 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน 195 คน 35 
บาท/ มื้อ จ านวน 2 มื้อ  
1.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 1 คน ช่ัวโมงละ  
1,200 บาท จ านวน 3 ช่ัวโมง 
1.4 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จ านวน 3 คน 
ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 3 ช่ัวโมง 
1.5 ค่าวัสด ุ 

54,950 - 
 
 
- 
 
- 
 

3,600  
 

5,400  
 
- 

- 
 
 

27,300 
 

13,650 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

5,000 
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3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

2 กิจกรรมท่ี 2 การขับเคลื่อนการสง่เสรมิการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการขับเคลื่อนการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้พศวิถีศึกษาและทกัษะชีวิต     
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน 195 คน มื้อละ 140 บาท 
จ านวน 1 มื้อ  
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน  195 คน           
35 บาท/ มื้อ จ านวน 2 มื้อ  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 1 คน ช่ัวโมงละ 600 
บาท จ านวน 3 ช่ัวโมง  
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุม่ จ านวน 2 คน 
ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 3 ช่ัวโมง  
2.2 ค่าวัสด ุ 

48,350 - 
 
 
 
- 
 
- 
 

1,800 
 

3,600 
 
- 

- 
 
 
 

27,300 
 

13,650 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2,000 
3 กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล 

3.1 นิเทศการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต
ในลักษณะการจัดกจิกรรมแบบ Active Learning 
3.2 นิเทศ กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

5,000 
 

 
- 
 

 
5,000 

 

 
- 

4 กิจกรรมท่ี 4 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล - - - - 
 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 108,300 14,400 86,900 7,000 

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 1) ปัจจัยความเสี่ยง 
              - ผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดตามโครงการ 
              - บางโรงเรียนมีครผููส้อนไม่ตรงตามวิชาเอก ท าให้ไม่เข้าใจในเทคนิคและวิธีการจัดการเรียน 
การสอน 
             - การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ 
 2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
             - ส ารวจจ านวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้จ านวนของผู้ที่ต้องการ
เข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน 
             - จัดท าแนวทางรองรับกรณีการเกิดสถานการณ์ฉุกฉิน เช่น การอบรมออนไลน์ การนิเทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) ครูได้รับความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

แบบเชิงรุก (Active Learning)  
      2) ครูได้รับความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและด าเนินการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง 
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โครงการ   ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียน CONNEXT- ED 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางประกายมาศ บุญสมปอง  2. นางสาวศุภากร ทองน้อย 

3. นายค ารณ สะอาด 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. เปูาหมาย 
  1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 2. ประเด็น  1.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 1. เปูาหมายระดับประเด็น  คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ เพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนา อย่างสมดุล ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้             
อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 2. แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ  แผนย่อยการพฒันาช่วงวัยเรยีน/ วัยรุ่น 
 3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์  รักการเรียนรู้ มี ส านึกพลเมือง มีความกล้า หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ 
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอด ชีวิตดีข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

2. รายละเอียดโครงการ 
2.1 หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายเร่งรัดปฏิรูป

การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยให้ด าเนินการขับเคลื่อนไปอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ เป็นเปูาหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการ       
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมาย
ดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 โดย นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผน พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ เพื่อมุ่งเปูาหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้
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หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน     
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถ่ินและหลักสูตร
สถานศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นของกลุม่เปูาหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่พัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ 
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครู   
ให้มากขึ้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและสร้างอาชีพ 
อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ  รวมทั้งสอดคล้องกับ          
ความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 ในการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ตอบสนอง
นโยบายและเปูาหมายการจัดการศึกษาน้ันสิ่งส าคัญคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมจากส่วนท้องถ่ิน และภาคเอกชนที่น ามาซึ่งการพัฒนา เครือข่ายโรงเรียน
ประจ าต าบล และโรงเรียนที่เข้าร่วมนโยบายต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้พัฒนา
อย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบายจุดเน้น ของหน่วยงานต้นสังกัดและในบริบท
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า จึงจัดท าโครงการ
นโยบายส าคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียน  
CONNEXT - ED ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)       
ได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามนโยบาย และจุดเน้น 
         2.2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและ
โรงเรียน CONNEXT - ED ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 

       1) พัฒนาครู  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 50 โรงเรียน และโรง เรียน                
CONNEXT- ED จ านวน 33 โรงเรียน 

       2) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 50 โรงเรียน และโรงเรียน CONNEXT- ED จ านวน 
33 โรง เรียน ได้รับการนิ เทศ ติดตาม และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 

       1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลทุกโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาและสามารถจดัการเรียนการสอนแบบเชิงรกุ (Active Learning) ตอบสนอง นโยบายและจุดเน้น 

       2) ผู้เรียนได้รับความรู้และพัฒนาศักยภาพตามความสามารถในด้านทักษะวิชาการ และด้าน
ทักษะชีวิตต่าง ๆ ตามนโยบายและจุดเน้นที่ก าหนด 

       3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการโรงเรียน CONNEXT- ED ทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนา
ตามนโยบายและจุดเน้นที่ก าหนดและได้รับการนิเทศ ติดตาม และขับเคลือ่นการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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       4) สถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียน CONNEXT- ED ทุกโรงเรียนได้รับ
การพัฒนาตามนโยบายและจุดเน้นที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสง่เสริมและพฒันาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษาในโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการตามนโยบายไดร้ับการนิเทศ ติดตาม  
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 
    2.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ได้ความรู้  
และได้รับการนเิทศ ติดตาม  
    2.2 ร้อยละของสถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรยีน  CONNEXT- ED   ได้รับการนเิทศ 
ติดตาม  

 
90 
 

100 
 

90 
 

90 

 2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.     

 2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ 1. การส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

                      2. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียน CONNEXT- ED 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น  45,385 บาท  
          3.1.1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 1 จ านวน  45,385 บาท 
          3.1.2 งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน  5,000  บาท 
 3.1.3 อื่น ๆ  จ านวน   -   บาท 

 3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 20,300 - - 20,300 ต.ค.63– ก.ย.64 
2 กิจกรรมท่ี 2 : กิจกรรม Best Practice 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 
โรงเรียนคุณภาพ)  เรือ่งสง่เสริมอาชีพและการมงีานท า  
2.1 ประชุมวางแผน  
2.2 ด าเนินการคัดเลอืกผลงาน    
2.3 สรุปผลการคัดเลือก รายงานผล 

24,560 - - 24,560 ต.ค.63– ก.ย.64 

3 กิจกรรมท่ี 3 : โรงเรียน CONNEXT- ED 525 - - 525 ต.ค.63– ก.ย.64 
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 กิจกรรมท่ี: 1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ประชุมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาคุณภาพตามแนวทาง
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ)  
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน 70 คน มื้อละ 140 บาท    
จ านวน 1 มื้อ  
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน 70 คน            
35 บาท/ มื้อ จ านวน 2 มื้อ  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 1 คน ช่ัวโมงละ        
600 บาท จ านวน 6 ช่ัวโมง  
- ค่าวัสดุ 

20,300  
 
 
 
- 
 
- 
 

3,600 
 
- 

 
 
 
 

9,800 
 

4,900  
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2,000 
2 กิจกรรมท่ี 2 : จัดกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ) เรื่องส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า  
2.1 ประชุมวางแผน 
2.2 คัดเลือกผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ระดับเขตพื้นที่ 
กรรมการและคณะท างาน รวมจ านวน 24 คน 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน 24 คน มื้อละ 120 บาท 
จ านวน 1 มื้อ  
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน  24 คน            
35 บาท/ มื้อ จ านวน 2 มื้อ  
- ค่าวัสดุและของรางวัล 
2.3 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

24,560 
 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 

2,880 
 

1,680   
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

20,000 
- 

3 กิจกรรมท่ี: 3 โรงเรียน CONNEXT- ED  
3.1 ประชุมวางแผนการนิเทศติดตาม 15 คน 
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน 15 คน          
35 บาท/ มื้อ จ านวน 1 มื้อ  
3.2 ด าเนินงานตามแผนงานของ School Partner 
3.3 นิเทศ ติดตาม การพัฒนางาน และการด าเนินงาน
โรงเรียน CONNEXT- ED จ านวน 33 แห่ง 
3.3 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล   

525 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 

525 
 
- 
-  
 
- 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 45,385 3,600 19,785 22,000 

 (ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทกุรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง 

- ผู้เข้ารับการอบรม/ พฒันา ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดตามโครงการ 
- การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด -19) ท าให้         

ไม่สามารถด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

- ส ารวจจ านวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้จ านวน          
ของผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน 

- จัดท าแนวทางรองรับกรณีการเกิดสถานการณ์ฉุกฉิน เช่น การอบรมออนไลน์ การนิเทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น 

 5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนแบบเชิงรุก (Active Learning) และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต ได้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตามนโยบาย และจุดเน้น 
      2) โรงเรียน CONNEXT- ED จ านวน 33 โรงเรียนได้รับการพัฒนาจาก School Partner        
แลมีรายงานผลการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียน  CONNEXT- ED เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา    
คุณภาพการศึกษา 
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โครงการ    พัฒนาการสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางประกายมาศ บุญสมปอง 2. นายกัลป์ ธารามรรค 
     3. นายค ารณ สะอาด 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน 1. การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. เปูาหมาย 
  1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

1.2 สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมทีเ่อื้อและสนับสนุนต่อการพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต 
 2. ประเด็น 1.1 การพฒันาการเรียนรู ้
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พัฒนาการเรียนรู ้
 1. เปูาหมายระดบัประเด็น  
             - คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ           
ที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัย
ใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
            - คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีข้ึน  

2. แผนย่อยของแผนแมบ่ทฯ การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู ้ที่ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง            
ในศตวรรษที่ 21  
 3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย  คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ               
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะมีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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2. รายละเอียดโครงการ 

2.1 หลักการและเหตุผล 
 การแนะแนวเป็นกระบวนการที่มุ่งสร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม 
จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิดตัดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อ 
และพัฒนาตนสู่โลกอาชีพ และการมีงานท า รวมทั้งด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข ครูแนะแนว     
จึงมีบทบาทส าคัญในการท าหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็กนักเรียน ซึ่งจ าเป็นที่ครูแนะแนวจะต้องได้รับ
การพัฒนาและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ทั้งในเรื่องของ
การศึกษาและอาชีพ โดยเฉพาะบทบาทของครูแนะแนวในศตวรรษที่ 21 โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน การแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ เป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้นักเรียนที่จะส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถ
เลือกอาชีพที่เหมาะสม กับความสามารถ และความถนัดของตน การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
ย่อมส่งผลให้มีความสุขในการท างานอาชีพนั้น ๆ การแนะแนวมีบทบาทส าคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน      
ให้ผู้เรียน ก้าวเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ความส าคัญกับกิจกรรมแนะแนว      
ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียน จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานแนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพข้ึนเพื่อให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ 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 จ านวน 30 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
       2) ครูผู้สอนแนะแนว ได้รับการนิเทศ ติดตามพัฒนาความรู้ด้านการจัดกิจกรรมแนะแนว      
ในโรงเรียน 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 

       1) ครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมแนะ
แนวในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        2) ผู้เรียนได้รับความรู้และได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความสามารถด้านทักษะชีวิตและ   
ทักษะอาชีพ 
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    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    1.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสง่เสริมและพฒันาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 
    1.2 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน และการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ  
    1.3 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 
    2.1 ร้อยละของครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทกุโรงเรียนจัดกจิกรรมแนะแนว         
ในโรงเรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
    2.2 ร้อยละของสถานศึกษามกีารจดักจิกรรมแนะแนวใหผู้เ้รียนความสามารถด้านทกัษะชีวิต       
และทกัษะอาชีพ 

 
90 
 

85 
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95 
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    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
           ผู้บริหาร ครู และนักเรียนทุกคน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     

2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
    3.1 งบประมาณ    จ านวนทั้งสิ้น 21,000  บาท  แยกเป็น 
 3.1.1 งบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน   -   บาท 
 3.1.2 งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน   -   บาท 
 3.1.3 อื่น ๆ  เงินนอกงบประมาณ จ านวน  21,000  บาท 

    3.1 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                  

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืน ๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : การสง่เสรมิการสอนกจิกรรม      
แนะแนวในโรงเรียน 

- - 21,000 21,000 1 ต.ค.63– 
30 ก.ย.64 

2 กิจกรรมท่ี 2 : นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล 
การจัดกจิกรรมแนะแนว 

- - - - 1 ต.ค.63– 
30 ก.ย.64 

3 กิจกรรมท่ี 3 : สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล - - - - 1 ต.ค.63– 
30 ก.ย.64 

 รวม - - 21,000 21,000  
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3.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่สง่เสรมิการ

สอนกจิกรรมแนะแนวในโรงเรียน 
- ค่าอาหารกลางวันจ านวน 60 คน มื้อละ 140 บาท 
จ านวน 1 มื้อ  
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จ านวน 60 คน         
35 บาท/ มื้อ จ านวน 2 มื้อ  
- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก จ านวน 1 คน       
ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 3 ช่ัวโมง  
- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุม่ จ านวน 3 คน           
ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 3 ช่ัวโมง  
- ค่าวัสด ุ 

21,000  
 
- 
 
- 
 

3,600 
 

3,600 
 
- 

 
 

8,400 
 

4,200 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

1,200 
2 กิจกรรมท่ี 2 นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล

การจัดกจิกรรมแนะแนว 
- - - - 

3 กิจกรรมท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานและรายงานผล - - - - 
 รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 21,000 7,200 12,600 1,200 

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 1)  ปัจจัยความเสี่ยง 
               - ผู้เข้ารับการอบรม/ พฒันา ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดตามโครงการ 
              - การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแพระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการได้ครบ 
 2)  แนวทางการบรหิารความเสี่ยง  
              - ส ารวจจ านวนผู้เข้ารับการอบรม/ พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามเพื่อให้ได้จ านวนของผู้ที่ต้องการ
เข้ารับการอบรม/ พัฒนาที่แน่นอน 
              - จัดท าแนวทางรองรับกรณีการเกิดสถานการณ์ฉุกฉิน เช่น การอบรมออนไลน์ การนิเทศ
ออนไลน์ การติดตามโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1) ครูแนะแนวได้รับความรู้ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมแนะแนวให้เหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้เรียนแต่ละวัยได้อย่างดี  
     2) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
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โครงการ  ส่งเสริมการคัดลายมือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางอรวรรณ  แสงทอง  2. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่างๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

1. เปูาหมาย  คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ประเด็น  การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  1. เปูาหมายระดับประเด็น เปูาหมายที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยมี คุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนา
อย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
  3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน  มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ  ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุค
ใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี         
มีความรู้ความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านคุณภาพ  ข้อที่ 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นครูยุคใหม่  มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดี  มีความรู้ความสามารถในการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ      
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
         การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันไม่ว่าสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใด กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยยังคงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็นในด้านการสื่อสาร 
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนทั้งหมดจะต้องได้รับการฝึกฝน ให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจหลักภาษาและวรรณคดีไทย อย่างเห็นคุณค่า ในฐานะที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม            
โดยครูผู้สอนจะต้องหาเทคนิควิธีการเพื่อพัฒนาผู้เรียน เกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาและมีทักษะ                  
ในการศึกษาในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  จากการส ารวจผลการเขียนบรรยายการเขียนเรียงความ และการคัดลายมือของผู้เรียนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พบว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จึงจัดท าโครงการนี้ข้ึนมา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
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เห็นความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพัฒนาตนเองในการยกระดับคุณภาพการคัดลายมือ               
ตามรูปแบบมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2.2 วัตถุประสงค์ 
          2.2.1 เพื่อสง่เสริม สนับสนุนใหผู้้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดย
เน้นการเขียนและการคัดลายมือนักเรียนใหม้ีคุณภาพ       
  2.2.2 เพื่อค้นหาและประกาศเกียรติคุณผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงาน 
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการคัดลายมือภาษาไทย        

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจ านวน 2,070 คน ได้รับการ
พัฒนาการเขียนและคัดลายมือให้ใช้ในการสื่อสารได้ดีข้ึน และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
               2) ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการเขียนสื่อสารทางราชการ 
และชีวิตประจ าวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเน้นการเขียนและการ
คัดลายมือนักเรียนให้มีคุณภาพ       
  2) ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการสื่อสารการเขียนได้อย่างมีคุณภาพ 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    - ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ 
    - ร้อยละของนักเรียนที่ได้รบัการพัฒนาการเขียนและการคัดลายมือจากผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์  ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 2,070 คน 
    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
          พื้นที่ด าเนินการ  
  1. โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (อ าเภอเมือง อ าเภอ    
ปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอวัดเพลง อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา) 
          2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น  33,360  บาท   แยกเป็น 
          3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   จ านวน  33,360 บาท 
          3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน       จ านวน   -        บาท            
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     3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ            

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : จัดท ากรอบแนวทางการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
1.1 วิเคราะห์ข้อมลู 
1.2 ประชุมคณะกรรมการ 
1.3 แต่งตั้งคณะท างาน 
1.4 ร่างแนวทาง 
1.5 จัดท ากรอบแนวทาง 
1.6 เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 

- - - - ตุลาคม  
2563 

2 กิจกรรมท่ี 2 : จัดสรรงบประมาณ            
ให้เครือข่าย 
2.1 จัดสรรเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการระดบัเครอืข่าย 
เครือข่ายละ 2,000 บาท จ านวน 9 
เครือข่าย 

18,000 - - 18,000 พฤศจิกายน 
2563 

3 กิจกรรมท่ี 3 : การประชุมให้ความรู้
หลักการคัดลายมือที่ถูกตอ้งตามแบบ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3.1 ประชุมให้ความรูห้ลักการคัดลายมือ     
ที่ถกูต้องตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ   
รวมทั้งสิ้น 150 คน 

5,250 
 

- - 5,250 
 

มกราคม 
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 : การประกวดคัดลายมือ  
ระดับเขตพื้นที ่
4.1 ผู้บรหิารโรงเรียน จ านวน 3 คน 
4.2 ข้าราชการคร ูจ านวน 3 คน 
4.3 ครูอัตราจ้าง จ านวน 3 คน 
4.4 ธุรการโรงเรียน จ านวน 3 คน 
4.5 บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 4 คน 

9,610 
 

- - 9,610 
 

มกราคม 
2564 

5 กิจกรรมท่ี 5 : นิเทศ ติดตามการจัด
กิจกรรม และการวัดผลประเมินผล 
5.1 ก าหนดประเด็นการนิเทศ 
5.2 จัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
5.3 ก าหนดปฏิทินการนเิทศ 
5.4 นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
5.5 สรุปรายงานการนิเทศ 
 

- - - - ตุลาคม 
2563 – 
สิงหาคม 
2564 
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  ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

6 กิจกรรมท่ี 6 : สรปุ/ รายงานผลโครงการ 
6.1 วิเคราะห์ข้อมลูการด าเนินงานโครงการ 
6.2 สรุปโครงการ 
6.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
โครงการเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้อง 
6.4 เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์ 

500 - - 500 กันยายน 
2564 

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 33,360 - - 33,360  

3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1 กิจกรรมท่ี 1 จัดท ากรอบแนวทางการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุม
คณะกรรมการจัดท ากรอบแนวทางการด าเนินงาน
ตามโครงการ จ านวน 15 คน มื้อละ 35 บาท   
จ านวน 1 มื้อ 

- 
 
 
 
 

525 

- - - 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดสรรงบประมาณใหเ้ครือข่าย 
- จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ระดับเครือข่าย เครอืข่ายละ 2,000 บาท       
จ านวน 9 เครือข่าย 

18,000 
 
 

45,000 

 
- 

 
18,000 

 
- 

3 กิจกรรมท่ี 3 : การประชุมให้ความรู้หลักการคัด
ลายมือที่ถกูต้องตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
3.1 ประชุมให้ความรูห้ลักการคัดลายมือที่ถูกต้อง
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 150 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรบัผู้เข้ารบั     
การประชุมให้ความรู้หลักการคัดลายมอืที่ถูกต้อง      
ตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 150 คน    มื้อ
ละ 35 บาท จ านวน 1 มื้อ   

5,250 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

5,250 

 
 
 
 
- 
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ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
4 กิจกรรมท่ี 4 การประกวดคัดลายมือ          

ระดับเขตพื้นที ่
- ค่าโล่รางวัล จ านวน 5 รางวัล 
 รางวัลละ 1,000 บาท 
- ค่ากรอบเกียรติบัตร จ านวน 16 รางวัล  
รางวัลละ 130 บาท 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการภายนอก 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

9,610 
 
 

1,330 
 

6,000 
0 

 
 
- 
 
- 
 

1,500 
- 

 
 

5,000 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 

2,080 
 
- 

1,030 
5 กิจกรรมท่ี 5 นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม        

และการวัดผลประเมินผล 
- - - - 

6 กิจกรรมท่ี 6 สรุป/ รายงานผลโครงการ 500 - 500 - 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 33,360 1,500 28,750 3,110 

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง 
           - โรงเรียนอาจมเีวลาเตรียมตัวไม่ทัน 
          - ผู้เข้ารับการประกวดอาจไมเ่ข้าร่วมการแข่งขันครบทุกคน 
      2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
         - แจ้งก าหนดการและแนวทางให้กับโรงเรียนล่วงหน้าเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งเข้าร่วม
โครงการ 
          - ส่งเสรมิ สนับสนุนใหผู้้ทกุคนเข้ารบัการประกวดแข่งขันครบทกุคน 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยเน้นการเขียนและการ

คัดลายมือนักเรียนให้มีคุณภาพ       
      2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติผู้ที่มีผลงาน ปฏิบัติงาน             
ที่เป็นเลิศ Best Practice ด้านการคัดลายมือภาษาไทย    
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 โครงการ    พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน  
                                                  (School MIS) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    1. นายค ารณ  สะอาด   2. นางประกายมาศ  บุญสมปอง 
      3. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพมนุษย์ 

1. เปูาหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (วัยเรียน/วัยรุ่น) 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  พัฒนาการเรียนรู ้
          1. เปูาหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
           2. แผนย่อย การตระหนักถึงพหุปญัญาของมนุษยท์ี่หลากหลาย 
          3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพิ่มข้ึน 
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 
            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลผลการเรียน โดยแยกเป็นสองส่วนคือ โรงเรียน
ประถมศึกษา ใช้ระบบ School MIS  โรงเรียนมัธยมศึกษาใช้ระบบ Secondary Grading System : SGS 
ในการจัดเก็บรวบรวมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง ที่สามารถเก็บรวบรวม ประเมินผลและส่งต่อข้อมูลให้กับทุก
หน่วยงานได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน ลดภาระงานซ้ าซ้อนของโรงเรยีน โดยได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2558 เป็นปี
เริ่มแรกในการจัดระบบนักเรียนรายบุคคล ระบบผลการเรียน และระบบบุคลากรให้เช่ือมโยงเป็นฐาน
เดียวกัน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ในการกรอก
ข้อมูลได้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) ข้ึน 
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   2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ในการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 เพื่อพัฒนาให้ระบบบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) เป็นเครื่องมือ
ที่สามารถลดภาระงานของครูและลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 คน   
มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ได้                
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถใช้
โปรแกรม School MIS ในการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ 

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.1 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ  
    - ร้อยละของสถานศึกษามีการบันทึกข้อมลูผลการเรียนผา่นระบบ School MIS   

 
100 

 
100 

 
100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสงักัด 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
           3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 49,425 บาท     แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน  49,425  บาท 
       3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน ............... บาท 
       3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)   ................... 

 3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ                   

ท่ี กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 
1 กิจกรรม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการใช้งานระบบ

บริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) 
49,425 พ.ย. 2563 –  

เม.ย. 2564 
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 กิจกรรม  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เพื่อการใช้งานระบบบรหิารจัดการข้อมูลผลการเรียน
ของนักเรียน (School MIS) 
1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ 
1.2  จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อการใช้งานระบบจัดการข้อมูล
ผลการเรียนของนักเรียน (School MIS) ครูผู้จัดท า
โปรแกรม ผู้จัดท าโครงการ วิทยากรรวม 195 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 195 คน 2 มื้อ       
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 13,650 บาท  
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 195 คน มื้อละ 140 บาท   
เป็นเงิน 27,300 บาท 
- ค่าวัสด ุ
- ค่าวิทยากร 1 วัน 6 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 600 บาท         
เป็นเงิน 3,600 บาท 
1.3 นิเทศ ติดตามการกรอกข้อมูล 
1.4 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

49,425  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
  
 
 
 
 
 

13,650 
  

27,300  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,875 

 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 49,425 3,600 40,950 4,875 

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
     1) ปัจจัยความเสี่ยง การสรรหาวิทยากรส าหรับโปรแกรม School MIS ซึ่งจะเป็นการสรรหา
จากครูสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อาจสามารถสร้างองค์ความรู้ให้ครูได้
ไม่ครบถ้วน 
     2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง สอบถามศึกษานิเทศก์ผู้เคยรับผิดชอบโครงการ 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    1) ครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม School MIS ในการใช้งานระบบบริหารจัดการ

ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
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 โครงการ   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   1.  นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์   2.  นางสาวอารีย ์ อินทรวงศ์ 
                                                       3.  นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์       4. นายค ารณ สะอาด             
                                        5. นางสาวศุภากร  ทองน้อย     6. นางจันทร์ดา สร้อยสังวาลย์ 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

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

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
         1. เปูาหมายระดับประเด็น : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล              
ทั้งด้านสติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้                
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงวัยเรียน/ วัยรุ่น 
         3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย : วัยเรียน/ วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน    
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                  
ข้อ 1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ   
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)  ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป. ราชบุรี เขต 1  ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)                 
ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่   

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
              กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้มีนโยบายการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน “ท าโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็น                    
โรงเรียนขนาดใหญ่” เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน                     
ในโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่มีคุณภาพและมาตรฐานต่ ากว่าโรงเรียน                            
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากข้อจ ากัดในการได้รับการจัดสรรงบประมาณ
และจ านวนครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งไม่ได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องจากชุมชน บางแห่งตั้งอยู่เขตชนบท จึงมีความเสียเปรียบด้านปัจจัยต่าง ๆ ท าให้โรงเรียน                  
ขนาดเล็กจ านวนหนึ่งไม่สามารถจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาได้ และส่งผลกระทบ                
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความเสมอภาคในการได้รับการจัดการศึกษา                  



 

160 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 29,642 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 14 ,976 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.53  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 175 โรงเรียน           
เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 58.85 ซึ่งเป็นจ านวนเกินครึ่งของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมดในสังกัด และโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส่วนหนึ่งมีปัญหาด้านงบประมาณ จ านวนบุคลากร
ที่มีจ านวนครูไม่ครบช้ันเรียนเช่นกัน จากปัญหาดังกล่าวส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1              
ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ข้ึน เพื่อส่งเสริมสนับสนุน                
ให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสามารถจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล               
ผ่านดาวเทียม (DLTV) มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการเรียนรู้และใช้สื่ออุปกรณ์ปลายทาง
ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
         2.2.2 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน                 
และตามบริบทพื้นที่ 
         2.2.3 เพื่อส ารวจสภาพสื่อและอุปกรณ์ปลายทางของโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมด าเนินการซ่อมบ ารุง
ให้สามารถใช้การได้ 
         2.2.4 เพื่อส่งเสรมิสนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเลก็บริหารจดัการศึกษาด้วยรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสม
และมีผลการปฏิบัติที่ดี 
         2.2.5 เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
              1) ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 103 คน ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้                  
และการใช้สื่ออุปกรณ์ปลายทางตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV)                       
และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
                 2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จ านวน 103 โรงเรียนได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
               3) ร้อยละ 100 ของสื่ออุปกรณ์ปลายทางที่ช ารุดได้รับการซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้การได้ 
             4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการบริหาร/ ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็ก 
จ านวน 2 เรื่อง 
               5) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
        2.3.2 เชิงคุณภาพ 
               1)  ครู ผู้ ส อนในโรง เรี ยนขนาดเล็กทุก โร ง เ รียนสามารถจัดการ เรี ยนรู้ ผ่ านระบบ                            
การจัดการศึกษาทางไกลและการใช้สื่ออุปกรณ์ปลายทางตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล                  
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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               2) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                
มีการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
               3) สื่ออุปกรณ์ปลายทางได้รับการซ่อมบ ารุงให้มีสภาพพร้อมใช้อย่างรวดเร็ว 
               4) รูปแบบการบริหาร/ ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนขนาดเล็กทุกเรื่องมี คุณภาพ                       
สามารถเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนที่สนใจได้ 
               5) โรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ในระดับ ดีมาก  

    2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และตามโครงการ 
   1.1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการสง่เสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
   1.2 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพฒันาให้มมีาตรฐานการจัดการศึกษาตามบริบท         
ด้านประเภท ขนาด และพื้นที ่
   1.3 ร้อยละของสถานศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ระดับ ดีมาก 
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   1.4 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 100 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
          1. โรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มเปูาหมาย จ านวน 7 โรงเรียน  
          2. ผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนขนาดเลก็ในสังกัด จ านวน 103 โรงเรียน 
    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ  

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2. โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในพื้นที่ 

อ าเภอเมืองราชบรุี อ าเภอวัดเพลง อ าเภอปากทอ่ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้งและอ าเภอบ้านคา 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
         3.1 งบประมาณ ทั้งสิ้น 134,000 บาท  แยกเป็น 
      3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน .....-.....บาท 
      3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 134,000  บาท 
      3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)  ................... 
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           3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 จัดท าแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการศึกษา               
ข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม  
1.1 จัดท าค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ/ คณะท างาน 
1.2 ส ารวจความตอ้งการพัฒนา จัดท าข้อมลูสารสนเทศ

และจัดท า (ร่าง) แนวทางการพฒันา ฯ 
1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดท าแนวทางพฒันา ฯ 
1.4  จัดท าแนวทางพฒันาคุณภาพ ฯ และการซ่อมบ ารงุ ฯ 
1.5  เผยแพร่/ ประชาสัมพนัธ์/ ช้ีแจงแนวทาง ฯ 

- 5,700 - 5,700 ม.ค.-มี.ค.
2564 

2 กิจกรรมท่ี 2  จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ                   
เพื่อพฒันาการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 7 โรงเรียน 

- - - - พ.ย.2563 

3 กิจกรรมท่ี 3  อบรมเชิงปฏิบัตกิารจัดการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานฯ  
และการซ่อมบ ารงุสือ่อุปกรณ์ปลายทาง   
3.1 จัดท าค าสั่งคณะท างาน          
3.2 จัดท าหลักสูตรการอบรม/  จดัท าเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานฯ และ               
การซ่อมบ ารุง รักษาอปุกรณ์ปลายทาง  จ านวน 103  คน 
(โรงเรียนละ 1 คน) 
3.4  ประเมนิผลความพึงพอใจและรายงานผลการอบรม 
3.5 จัดท าวิดิทัศน์การอบรม 

- 40,300 - 40,300 มี.ค.-ส.ค.
2564 

4 กิจกรรมท่ี 4 ส ารวจและด าเนินการซ่อมบ ารุงรักษาสื่อ
และอุปกรณ์ปลายทางการจัดการศึกษาทางไกล              
ผ่านดาวเทียม 
4.1 ส ารวจรายการสื่อ อุปกรณ์ปลายทางที่โรงเรียน
ขนาดเล็กต้องการซ่อมบ ารงุ 
4.2 ด าเนินการจัดจ้างการซอ่มสื่ออปุกรณ์ปลายทาง 
4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน 

- 77,320 - 77,320 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

5 กิจกรรมท่ี 5  การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
5.1 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกจิกรรม 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
5.3 จัดท าโลร่างวัลและเกียรตบิัตร 
5.4 เผยแพรผ่ลงานที่ได้รบัการคัดเลอืก 

- 5,880 - 5,880 ส.ค.2564 

6 กิจกรรมท่ี 6  การนเิทศ ติดตามและประเมินผล 
6.1 ก าหนดประเด็นการนิเทศ ติดตาม 
- การนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)  และ DLIT  
- การนิเทศ ติดตามการใช้สื่ออุปกรณ์ปลายทาง
และการซ่อมบ ารงุรกัษา 
- การนิเทศ ติดตามโรงเรียนหลักและโรงเรียน     
มาเรียนรวม ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน 
ขนาดเล็ก สพป.รบ 1        
- การนิ เทศ ติดตามโรง เรียนกลุ่ ม เปูาหมาย           
เข้าร่วมโครงการของ มรภ. จ านวน 7 โรงเรียน 
6.2 จัดท าค าสั่งการนิเทศ 
6.3 ด าเนินการนิเทศตามแผนและปฏิทินการนิเทศ 
6.4 จัดท ารายงานผลการนเิทศ 

- 4,800 - 4,800 ธ.ค. 2563-
ก.ย.2564 

7 กิจกรรมท่ี 7  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 
7.1 จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรยีนกลุ่มเปาูหมาย 
7.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
7.3 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมทางระบบออนไลน์ไปยัง  สพฐ. 

- - - - ก.ย.2564 

รวม - 134,000 - 134,000  
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1.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

  

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 กิ จกรรมท่ี  1 จั ดท า แนวท า งพัฒ นา คุณภา พ                  

การจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐาน
ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษา ข้ัน พื้ น ฐ าน แล ะ มาตรฐาน                              
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดท าแนวทางพฒันาฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  15 คน  4 มื้อ ๆ ละ 
35 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 15 คน 2 มื้อ ๆ ละ 
120 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท 

5,700 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 

2,100 
 
 

3,600 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU)  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึง                  
เพื่อพัฒนาการจัดการ ศึกษาโรง เรียนขนาดเล็ก
กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 7 โรงเรียน 

- - - - 

3 กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัด
การ ศึกษาในโรง เรี ยนขนาดเล็กให้มี คุณภาพ                   
ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม                
และการซ่อมบ ารุงสื่ออุปกรณ์ปลายทาง   

40,300 
 

- - - 
 

ครู 103 คน  คณะท างาน 7 คน รวม 110 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน  110  คน  2 มื้อ 
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 7,700 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 110 คน 1 มื้อ ๆ ละ 
140 บาท เป็นเงิน 15,400 บาท 
- ค่าวิทยากร 1 คน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 7,200 บาท 
- ค่าวัสดุ 10,000 บาท 

 
- 
 
- 
 

- 

 
- 
 
- 
 

7,200 

 
7,700 

 
15,400 

 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 

10,000 
4 กิจกรรมท่ี 4 ส ารวจและด าเนินการซ่อมบ ารุงสื่อ

และอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
- ค่าจ้างซ่อมบ ารุงสื่อ อุปกรณ์ปลายทางของโรงเรียน
ขนาดเล็กตามรายการส ารวจ 

77,320 - 77,320 - 
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(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยง  
                   โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนครูไม่ครบช้ันเรียน ท าให้บางโรงเรียนต้องจัดการเรียนรวม 2-3 ช้ันเรียน                  
ในห้องเรียนเดียวกันแต่แยกช้ันเรียน โดยแต่ละช้ันเรียนเรียนรู้จากโรงเรียนต้นทางในระดับช้ันของตนเอง 
ครูผู้สอนต้องแบ่งเวลาในการดูแลสองช้ันเรียนส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนหนึ่งไม่สามารถพัฒนา                          
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานได้  
                2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
                   2.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดการศึกษาโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้                       
และมีการใช้สื่อวิดิทัศน์ร่วมด้วยเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการปฏิบัติเพิ่มข้ึนจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
                   2.2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) ผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา                 

ข้ันพื้นฐาน มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเปูาหมายของการจัดการศึกษา 
      2) สื่อและอุปกรณ์ปลายทางการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้รับการซ่อมบ ารุงรักษา 
ให้สามารถใช้การได้ต่อเนื่อง 
              3) ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน          
ขนาดเล็กในสังกัด มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มข้ึน                         
              4) ส านักงานเขตพื้นที่มี ข้อมูลสารสนเทศสามารถจ าแนกคุณภาพการจัดการ ศึกษา                        
ของโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
        
 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
5 กิจกรรมท่ี 5 การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 12 คน 2 มื้อ        
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 840 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  12 คน 1 มื้อ ๆ ละ 
120 บาท เป็นเงิน 1,440 บาท 
5.2 จัดท าโลร่างวัลและเกียรตบิัตร 
- จัดจ้างท าโล่รางวัล จ านวน 3 ช้ินๆ ละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 3,600 บาท 

5,880 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 

840 
 

1,440 
 

3,600 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

6 กิจกรรมท่ี 6 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 คน ๆ ละ 120 บาท จ านวน 10 วัน 

4,800 4,800 - - 

7 กิจกรรมท่ี 7 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ - - - - 
 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 134,000 12,000 112,000 10,000 
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โครงการ             พัฒนางานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ   1. นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์    2. นางประกายมาศ  บุญสมปอง  
    3. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์  4. นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ 
        5. นายค ารณ  สะอาด     6. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย ์

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1. เปูาหมาย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  2. ประเด็น บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก                                           
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
  1. เปูาหมายระดับประเด็น คนไทยมีการศึกษาที่มี คุณภาพตามมาตรฐาน สากลเพิ่มข้ึน มีทักษะ   
ที่จ าเป็น ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี 
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝุ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง      
ในศตวรรษที่ 21  
  3. เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย คนไทยได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ                    
การเรียนรู้ และทักษะที่ จ าเป็นของโลกศตวรรษ ที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต   
ดีข้ึน 
สอดคล้องกับนโยบาย/ จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ด้านประสิทธิภาพ ข้อที่  4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม              
และประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ด้านประสิทธิภาพ ข้อที่ 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 
          กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีภาระงาน        
ที่ต้องรับผิดชอบและด า เนินการ 3 ด้าน ดังนี้  1) ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ                                                           
2) ด้านการวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และ 3) ด้านงานติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและการด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาและส านักงาน 
เขตพื้นที่ รวมถึงงานที่ช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ให้ด าเนินไปตามบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ในการท าหน้าที่ก ากับ ดูแลการบริหารจัด
การศึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
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การด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียม
รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก   

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดท าโครงการพัฒนางานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อให้กลุ่มงานเลขานุการฯ สามารถ
ด าเนินงานอย่างมีคุณภาพและเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่ 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพื่อติดตามและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                         

และการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                                 
ข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่ให้ถูกต้อง 
          2.2.2 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน          
เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามเชิงประจักษ์          
          2.2.3 เพื่อน าผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
       2.2.4 เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
               1) สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 จัดท าข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                               
ข้ันพื้นฐานได้ถูกต้อง 
               2) สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ        
การจัดการศึกษาทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามเชิงประจักษ์ 
               3) สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน
การศึกษา  
         4) มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 4 ครั้งต่อ
ปีงบประมาณ 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
        1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับปัจจัย 
กระบวนการ และผลผลิต 
         2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศระบบบรหิารงาน 4 
ฝุาย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        3) สถานศึกษาน าผลการนิเทศ ติดตามไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
         4) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 น าผลการวิจัยมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 2.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
3.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามแผนพฒันาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.1 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์          
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรอืต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
2. ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามโครงการ  
    2.1 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการติดตาม ประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา 
          - บริหารงานบุคคล 
          - บริหารงานงบประมาณ 
          - บริหารงานวิชาการ 
          - บริหารงานทั่วไป 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 100 
 

    2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ    
   3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 72,600 บาท  แยกเป็น 
       3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน 72,600 บาท 
       3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน - บาท 
       3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)   ................... 

   3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ          

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 : จัดการประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

67,600 
 

- - 67,600 
 

มกราคม - 
กันยายน 
2564 2 กิจกรรมท่ี 2 : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5,000 - - 5,000 

3 กิจกรรมท่ี 3 : การติดตาม ประเมินผล                    
ระบบบริหารจัดการศึกษา 

- - - - 

4 กิจกรรมท่ี 4 : สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน - - - - 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 72,600 - - 72,600 
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 กิจกรรมท่ี 1 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 4 ครั้ง 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 คนx35 บาท x 8 มื้อ)            
- ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
(1 คน x 2,000 บาท x 4 ครั้ง) 
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  
(8 คน x 1,600 บาท x 4 ครั้ง) 

67,600 
 
 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
 
 
- 

8,000 
 

51,200 

- 
 
 
 

8,400 
- 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 

2 กิจกรรมท่ี 2 การวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
- งบประมาณการวิจัยการศึกษา 1 เรื่อง 

5,000 
- 

- 
- 

- 
5,000 

- 
- 

3 กิจกรรมท่ี 3 : การติดตาม ประเมินผล ระบบบรหิาร 
จัดการศึกษา 

- - - - 

4 กิจกรรมท่ี 4 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน - - - - 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 72,600 59,200 13,400 - 

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 

4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
      1) ปัจจัยความเสี่ยงสถานศึกษาในสังกัดของส านักงานเขตพื้นที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน
มาก มีบุคลากรไม่เพียงพอในการด าเนินงานซึ่งมีภาระงานมาก ส่งผลต่อการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา 
  2) แนวทางการบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วยเหลือดูแล
สถานศึกษาขนาดเล็กที่ต้องการความช่วยเหลือ และส่งเสริมการท างานของสถานศึกษาขนาดเล็ก 2-3 แห่ง 
ให้มีการท างานร่วมกันในงานส่วนที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 

 5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     1) ส านักงานเขตพื้นที่มีการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ส่งผลให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
      2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 มี เครือข่ายการนิเทศ                                                  
และทุกโรง เรียน ในสังกัดได้รับการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศระบบบริหาร                                                
และการจัดการศึกษา 
      3) ส านักงานเขตพื้นที่มีข้อมูลสารสนเทศจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา และข้อมูลจากผลการวิจยัมาใช้ในการปรับปรงุและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
            4) ส านักงานเขตพื้นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับ ดีเยี่ยม 
 



 

170 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

โครงการ    นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ    1. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์   2. นางประกายมาศ  บุญสมปอง 

1. ความสอดคล้อง/ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ   

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
1. เปูาหมาย : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. ประเด็น : การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู ้
1. เปูาหมายระดับประเด็น : การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21 
2. แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
3.  เปูาหมายของแผนแม่บทย่อย : คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ             

การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับนโยบาย/จุดเน้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้อ  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการ   
สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สอดคล้องกับนโยบาย สพป.ราชบุรี เขต 1 ข้อ 4 ด้านประสิทธิภาพ ข้อ 4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. รายละเอียดโครงการ 
    2.1 หลักการและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แจ้งประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565 
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาในการพัฒนาและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่              
วิถีคุณภาพ” ซึ่ งมุ่ ง เน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี คุณภาพ                      
อย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดนโยบายด้านประสิทธิภาพ                
ข้อ 4.6 การเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อน                  
การปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์              
ที่หลากหลาย และมีเปูาหมายให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็น                  
ของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร ท างานร่วมกับผู้อื่นได้  มีวินัย มีนิสัยใฝุเรียนรู้                   
รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดท าโครงการนิเทศ ติดตาม                 
และประเมินผลการจัดการศึกษาข้ึนเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์และใช้วิธีการนิเทศที่หลากหลายขับเคลื่อน
นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการจัดการศึกษา                 
ตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและบรรลุผลตามนโยบายทุกระดับ 

 



 

171 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

    2.2 วัตถุประสงค์ 
         2.2.1 เพื่อพัฒนา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารและครูผู้สอนให้สามารถใช้กระบวนการนิเทศบริหาร                
จัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
         2.2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
         2.2.3 เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาและพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม                
และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่ 
    2.3 เป้าหมาย 
         2.3.1 เชิงปริมาณ 
                1) ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ได้รบัการพฒันากระบวนการนเิทศ 
              2) ร้อยละ 90 ของผู้บริหารและครูโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการนิเทศ 
                3) ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานการจัดการศึกษา               
ตามบริบทด้านประเภท ขนาดและพื้นที่ 
                4) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิ เทศ ติดตามและประเมินผล                            
การจัดการศึกษา   
              5) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการนิเทศ/ผลการปฏิบัติที่ดี/ ระบบการนิเทศ จ านวน 1 เรื่อง 
         2.3.2 เชิงคุณภาพ 
                  1)  ศึกษานิเทศก์สามารถใช้กระบวนการนิเทศและรูปแบบนเิทศทีห่ลากหลายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2)  ผู้บริหารและครู โรงเรี ยนกลุ่มเปู าหมายใช้กระบวนการนิ เทศพัฒนาและจัดการศึกษา                                        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษา                
ข้ันพื้นฐาน มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
                 3) สถานศึกษาที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                 4) รูปแบบการนิเทศ/ผลการปฏิบัติที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนนโยบาย                    
สู่การปฏิบัติและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมได้ 

    2.4 ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ตามแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และตัวช้ีวัดตามโครงการ 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการส่งเสรมิและพฒันาตามมาตรฐานวิชาชีพคร ู

 
90 

2. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพฒันาใหม้ีมาตรฐานการจัดการศึกษาตามบริบท 
    ด้านประเภท ขนาดและพื้นที ่
3. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ 
    ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพานิชย ์

80 
 

100 
80 
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 2.5 กลุ่มเป้าหมาย/ ผู้ได้รับผลประโยชน์ 
          1. โรงเรียนกลุ่มเปูาหมายการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา จ านวน 18 โรงเรียน  
          2. โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 โรงเรียน 

    2.6 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
          สถานที่ด าเนินการ  

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2.  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบรุ ีเขต 1 จ านวน  175  โรงเรียน  ในพื้นที่

อ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอวัดเพลง อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึง้ และอ าเภอบ้านคา 

3. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
    3.1 งบประมาณ  ทั้งสิ้น 70,000 บาท     แยกเป็น 
          3.1.1 งบประมาณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  จ านวน 55,000 บาท 
          3.1.2 งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จ านวน  15,000 บาท 
          3.1.3 อื่นๆ (ระบุ)   ................... 

    3.2 กิจกรรมหลัก/ งบประมาณ  

ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

1 กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน
นิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และ
เครื่องมือการนิเทศ 
1.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและวิเคราะห์ 
สภาพปัญหา ข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง/ วิธีการพัฒนาการนเิทศ และจัดท า (ร่าง) 
แผนนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
และสร้าง/ พฒันาเครื่องมือนเิทศการศึกษา 
1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนนิเทศ
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1.3 น าแผนนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เสนอต่อคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อพิจารณา 
1.5 เผยแพร่/  ประชาสัมพันธ์/ ช้ีแจงแนวทาง ฯ การนิเทศ
ตามแผนการนิเทศ ฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

- 1,050 - 1,050 ต.ค.2563-
ม.ค.2564 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพฒันา
งานของกลุ่มนิเทศ ฯ (PLC) 

- 5,250 - 5,250 ต.ค. 2563-
ก.ย.2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

3 กิจกรรมท่ี 3 จัดท าแนวทางการประเมินและ
พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
3.1 จัดท าแนวทางการประเมินและพัฒนาระบบ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาและเครื่องมือ
การนิเทศ ติดตาม 
3.2 เผยแพร่/ ประชาสมัพันธ์/ ช้ีแจงแนวทาง             
การประเมิน ฯ ต่อที่ประชุมผูบ้รหิารสถานศึกษา 

- - - - ม.ค.2564-
มี.ค.2564 

4 กิจกรรมท่ี 4  จัดท าแนวทางการประเมินฯ          
และพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
4.1 วิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อมูลความต้องการ
จ าเป็น 
4.2 จัดท าแนวทางการประเมินและพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา  
4.3 เผยแพร่/ ประชาสัมพันธ์/ ช้ีแจงแนวทาง             
การประเมิน ฯ ต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
4.34 จัดท าระบบรายงานผลการนิเทศภายในสถานศึกษา
ออนไลน ์
4.5 จัดท าค าสั่งประเมินระบบการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา 
4.6 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินระบบ
การนิเทศภายในของสถานศึกษา 

- - - - ก.พ.2564-
พ.ค.2564 

5 กิจกรรมท่ี 5 การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดีระบบ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาและ       
การนิเทศภายในสถานศึกษา 
5.1 ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดี 
5.4 จัดท าโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
5.5 เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 

- 4,920 - 4,920 ก.ค.2564-
ก.ย.2564 

6 กิจกรรมท่ี 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพศึกษานิ เทศก์  (การนิ เทศออนไลน์                   
และการใช้แพลตฟอร์ม) 

- 3,780 - 3,780 ก.พ.2564-
ส.ค.2564 
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ท่ี กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
สพท. สพฐ. อ่ืนๆ รวม 

7 กิจกรรมท่ี 7 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
7.1 จัดท าเครื่องมือและปฏิทินการนิเทศ 
7.2 ด าเนินการนิเทศตามประเด็นการนิเทศที่ สพฐ.
ก าหนด 
     1) การนิเทศการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือโคโรนา 2019             
(COVID-19) 
    2) การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    3) การนิเทศตามจุดเน้น นโยบายเร่งด่วน  
    4) การนิเทศตามบริบทและความต้องการ               
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
(การนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน/การนิเทศโครงการ/                 
การนิเทศงานที่ได้รับมอบหมาย) 
7.3 ศึกษานิเทศก์ด าเนินการนิเทศและจัดท ารายงานผล
การนิเทศส่งกลุ่มงานนิเทศ ฯ ทุกสิ้นเดือน 
7.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานนิเทศ
การศึกษา ระดับเขตพื้นที่ (รายไตรมาส) 

55,000 - - 55,000 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

8 กิจกรรมท่ี 8 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 
8.1 สรุปภารกิจและผลการด าเนินงานการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโครงการ
และกิจกรรมทั้งหมดของศึกษานิเทศก์ทุกคน  
8.2 สรุปและรวบรวมผลการด าเนินงานโครงการ
ทุกโครงการของกลุ่มนิเทศ ฯ และประเมินผล            
การด าเนินงานตามค่าเปูาหมายโครงการตาม
แผนพัฒนาการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
8.3 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ   
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกไตรมาส (เริ่มไตรมาส
ที่ 2) ไปยัง สพฐ. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
conter@esdc.go.th 

- - - - ก.ย.2564 

รวม 55,000 15,000 - 70,000  
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3.3 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ   

ท่ีใช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจา่ย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ
1 กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนนิเทศ

การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และเครื่องมือการนิเทศ 
- ค่ า อ าห าร ว่ า ง และ เ ค รื่ อ งดื่ ม  จ า นวน  15คน                 
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 

1,050 
 
 

- 
 
- 

- 
 

1,050 

- 
 
- 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดประชุมเพื่อพัฒนางานของกลุ่มนิเทศ ฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  15  คน 10 มื้อ           
มื้อละ 35 บาท เป็นเงิน 5,250 บาท 

 
5,250 

 
- 

 
5,250 

 
- 

3 กิจกรรมท่ี 3 จัดท าแนวทางการประเมินและพัฒนา
ระบบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  

- - - - 

4 กิจกรรมท่ี 4 จัดท าแนวทางการประเมินและพัฒนา
ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  

- - - - 

5 กิจกรรมท่ี 5 การคัดเลือกผลการปฏิบัติที่ดีระบบการ
บริหารงานวิชาการและระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 12 คน                    
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 840 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 12 คน 1 มื้อ ๆ ละ 140 
บาท เป็นเงิน 1,680 บาท 
- จัดจ้างท าโล่รางวัล 2 ช้ิน ๆ ละ 1,200 บาท 
เป็นเงิน 2,400 บาท 

4,920 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 

840 
 

1, 680 
 

2,400 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

6 กิจกรรมท่ี 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ศึกษานิเทศก์ (การนิเทศออนไลน์และการใช้แพลตฟอร์ม) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 15 คน                
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท เป็นเงิน 1,050 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  15 คน 1 มื้อ ๆ ละ 140 
บาท เป็นเงิน 2,100 บาท 
- ค่าวัสด ุ

3,780 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 

1,050 
 

2,100 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 

630 

7 กิจกรรมท่ี 7 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ/ ค่าชดเชยน้ ามัน      
กิโลเมตรละ 4 บาท ส าหรบัศึกษานิเทศก์  
จ านวน 11 คน ๆ  ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท 

55,000 
 
 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 

55,000 

- 
 
 
- 

8 กิจกรรมท่ี 8  สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ - - - - 
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 70,000 - 70,000 - 

(ขอถัวจ่ายเท่าทีจ่่ายจริงทุกรายการ) 
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4. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ  
 1) ปัจจัยความเสี่ยง  
             การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้สถานศึกษา     
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ตามปกติและมีการจัดการศึกษาในรูปแบบที่ เปลี่ยนไป                      
เช่น การเรียนการสอนออนไลน์ การให้ผู้เรียนเรียนที่บ้าน ส่งผลให้ศึกษานิเทศก์ไม่สามารถด าเนินการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่แท้จริงได้ 
           2) แนวทางการบรหิารความเสี่ยง  
             2.1 การพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความสามารถในการนิเทศ ติดตามและประเมินผล                  
การจัดการศึกษาโดยใช้แพลตฟอร์มและการนิเทศออนไลน์เพิ่มข้ึน  
              2.2 จัดท าสื่อวิดิทัศน์ในการพฒันาครูในด้านต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 

5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1) ผู้บริหารและครูโรงเรียนกลุ่มเปูาหมายใช้กระบวนการนิเทศพัฒนาและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ได้ รั บ ก า ร พัฒ นา อย่ างมี คุณภาพตามมาตรฐานการจั ดการศึ กษาข้ั นพื้ น ฐ า น                          
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
          2) ศึกษานิเทศก์สามารถใช้การนิเทศการนิเทศออนไลน์และแพลตฟอร์มเพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ 
  3) ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจและให้ความเช่ือมั่นต่อการบริหารและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน   
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต ๑ 
ที่  280 / ๒๕๖3 

เรื่อง  การมอบหมายหน้าทีป่ฏิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 

          ………………………………………………. 
  
   ตามที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ได้จัดท าค าสั่งมอบหมาย
หน้าที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามค าสั่ง  
ดังนี้ 

  1. ค าสั่ง ที่ 10/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561  
  2. ค าสั่ง ที่ 190/2561 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 (เฉพาะกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา) 

                    เนื่องจากมข้ีาราชการและเจา้หน้าที่ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 
1  ได้ครบเกษียณอายุราชการ ย้าย และเปลี่ยนแปลงต าแหน่งหน้าที่ราชการ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และเป็นผลดีแก่ทางราชการ จึงขอยกเลิกการมอบหมายหน้าที่ 
ตามค าสั่งดังกล่าวข้างต้น โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติ
ราชการ ตามรายละเอียดแนบท้ายค าสั่งนี้ 

  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                                  สั่ง  ณ  วันที่  5  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
       (นายยรรยงค์  เจริญศร)ี 

   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาพิเศษ  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสตูรการสอนและกระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียน  วิจัย 
พัฒนาส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา   วิจัย พัฒนา
ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมินติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนา ส่งเสริม
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หน้าที่รับผิดชอบ  
ด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบ 
การบริหารและการจัดการศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน  ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

กรณีที่ ผอ. กลุ่มฯ ไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ มอบหมายให้ผูป้ฏิบัติหน้าที่แทน 
ดังนี ้

 ๑. นางกัลยา แตงข า  ต าแหนง่ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
 ๒. นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญ
การ 
๓. นางสาวศุภากร  ทองน้อย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญ
การ 

 ๔. นางสาวจริยา  สุธาพจน์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
 ๕. นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 
 1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้   
  1.1  นางสาวจริยา  สุธาพจน์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกลุ่ม
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  1.1.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
  1.1.๒ งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
  1.1.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 
  ๑.๑.๔ ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
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/๑.๑.๕  หัวหน้า... 
 ๑.๑.๕  หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 ๑.๑.๖  หัวหน้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
 ๑.๑.๗  หัวหน้าโครงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๑.๑.๘  ผู้ช่วยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
  ๑.๑.๙  ผู้ช่วยงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ (KRS) 
 ๑.๑.๑๐  ผู้ช่วยงานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่ 
  ๑.๑.๑๑  ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๗ (อ าเภอจอมบึง) 
  ๑.๑.๑๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
  ๑.๑.๑๓ นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวจริยา  สุธาพจน์ 
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

  1.๒  นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้   
  1.๒.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
  1.๒.๒ ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และการจัดการศึกษาพิเศษ 
  1.๒.๓ หัวหน้าโครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
 ๑.๒.๔ หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๑.๒.๕ ผู้ช่วยงานการสร้างองค์ความรู้ KM 
 ๑.๒.๖ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑(อ าเภอเมืองราชบุรี) 
 ๑.๒.๗ งานอื่นๆ ทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย   
  ๑.๒.๘ นางสาวจริยา  สุธาพจน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางจันทร์ดา  สร้อย
สังวาลย์ เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  1.๓ -ว่าง- ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มอบหมายให้  นางสาวจริยา  สุธาพจน์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติงาน
แทน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  1.๓.1 งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

/1.๓.๒ ผู้ช่วย... 
  1.๓.๒ ผู้ช่วยงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ (KRS)   
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  1.๓.๓ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๗(อ าเภอจอมบึง) 
   ๑.๓.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
   1.3.5 นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวจริยา  สุธาพจน์  
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

  1.๔ -ว่าง- ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  รับผิดชอบ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา      
ข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  มอบหมายให้  นางจันทร์ดา  สร้อยสังวาลย์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  
วิทยฐานะช านาญการ ปฏิบัติงานแทน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  1.๔.1 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 
  1.๔.๒ ผู้ช่วยงานการสร้างองค์ความรู้ KM 
  1.๔.๓ ศึกษานิเทศกผ์ู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑(อ าเภอเมืองราชบุร)ี 
   ๑.๔.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
   1.4.5 นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางจันทร์ดา  สร้อย
สังวาลย์  เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 1.๕  นางอรวรรณ  แสงทอง ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้      
  1.๕.1 ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๑.๕.2 งานอื่นๆ ทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
  ๑.๕.3 นางกัลยา  แตงข า ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอรวรรณ  แสงทอง เมื่อบุคคล
ดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้

 1.๖  นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ช านาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้      
  1.๖.1 ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  ๑.๖.2 งานอื่นๆ ทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
  ๑.๖.3 นางอรวรรณ  แสงทอง ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์  
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 1.๗  นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ช านาญการพิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้      
  1.๗.1 ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   1.7.2 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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  ๑.๗.3 นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายบุญประคอง  
โคตรพัฒน์  เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
  ๑.๗.4 นายค ารณ  สะอาด  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์  
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    

 1.๘  นางสาวศุภากร  ทองน้อย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ช านาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้      
  1.๘.1 ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๑.๘.๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๑.๘.๓ นางสาวจริยา  สุธาพจน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศุภากร  ทองน้อย   
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  1.๙  นางประกายมาศ  บุญสมปอง  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ช านาญการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้      
  1.๙.1 ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้    
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑.๙.2  งานอื่นๆ ที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
  ๑.๙.3 นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางประกายมาศ บุญ
สมปอง เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 1.๑๐ นางกัลยา  แตงข า  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ   
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้      
  1.๑๐.1 ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  ๑.๑๐.2 งานอื่นๆ ทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
  ๑.๑๐.3 นางประกายมาศ  บุญสมปอง ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกัลยา  แตงข า     
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 1.๑๑ นางสาวพัชรี  ศุภษร  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้      
  1.๑๑.1 ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑.๑๑.2 งานอื่นๆ ทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
  ๑.๑๑.3 นางประกายมาศ  บุญสมปอง ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรี  ศุภ
ษร     เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 1.๑๒ นายค ารณ  สะอาด  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญ
การ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้      
  1.๑๒.1 ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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  ๑.๑๒.๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๑.๑๒.๓ นางประกายมาศ  บุญสมปอง ปฏิบัติหน้าที่แทน นายค ารณ  สะอาด     
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
  ๒.1  นางสาวพัชรี  ศุภษร  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  ๒.1.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๒.1.๒ งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา   
  ๒.1.๓ งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ๒.๑.๔ งานทดสอบทางการศึกษา 
    ๒.๑.๕ หัวหน้าโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัแนวการ
ประเมินผลระดับชาติ (O-NET) 
 ๒.๑.๖ หัวหน้าโครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการสื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล 
 ๒.๑.๗ หัวหน้าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (เขตพื้นที่สุจริต,โรงเรียนสุจริต) (ITA) 
 ๒.๑.๘ หัวหน้าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจริต) 
  ๒.๑.๙ หัวหน้างานการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (ITA) 
 ๒.๑.๑๐ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๖ (อ าเภอจอมบึง) 
  ๒.๑.๑๑ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ๒.๑.๑๒ นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรี  ศุภษร 
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  ๒.๒ -ว่าง- ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  รับผิดชอบ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
มอบหมายให้  นางสาวพัชรี  ศุภษร  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติงานแทน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  ๒.๒.1 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา 
   ๒.๒.๒ ผู้ช่วยงานการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA) 
   ๒.๒.๓ ศึกษานิเทศกผ์ู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๕(อ าเภอปากท่อ) 
  ๒.๒.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
    ๒.2.5 นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรี  ศุภษร 
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
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  ๒.๓ -ว่าง- ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  รับผิดชอบ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา    
มอบหมายให้  นางสาวพัชรี  ศุภษร  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติงานแทน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  ๒.๓.1 งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา 
      ๒.๓.๒ ผู้ช่วยงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ (KRS) 
   ๒.๓.๓ ศึกษานิเทศกผ์ู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๕(อ าเภอปากท่อ) 
  ๒.๓.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
   ๒.3.5 นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรี  ศุภษร 
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  ๒.๔ -ว่าง- ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  รับผิดชอบ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา    
มอบหมายให้  นางสาวพัชรี  ศุภษร  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ปฏิบัติงานแทน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  ๒.๔.1 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
     ๒.๔.๒ ผู้ช่วยงานการติดตามและประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษา 
ของ สพท.ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
   ๒.๔.๓ ศึกษานิเทศกผ์ู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๖(อ าเภอจอมบงึ) 
  ๒.๔.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย     
   ๒.4.5 นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรี  ศุภษร 
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 ๓. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๓.1  นางกัลยา  แตงข า  ต าแหน่ง 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 หัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน โครงการคุณธรรม สพฐ. 
 ๓.๑.๔ หัวหน้าโครงการราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ยั่งยืน 
    ๓.๑.๕ หัวหน้าโครงการนักธุรกจิน้อย 
 ๓.๑.๖ หัวหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพ 
 ๓.๑.๗ หัวหน้างานการสร้างองค์ความรู้ KM 
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 ๓.๑.๘ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๒(อ าเภอเมืองราชบุรี) 
  ๓.๑.๙ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๑.๑๐ นายค ารณ  สะอาด ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกัลยา  แตงข า  เมื่อบุคคล
ดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  ๓.๒  นายค ารณ  สะอาด  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญ
การ  ปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีหน้าที่ ดังนี้  
    ๓.๒.1 งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๓.๒.๒ หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษา(ITA) 
 ๓.๒.๓ หัวหน้าโครงการพฒันาระบบจัดเกบ็ข้อมลูผลการเรียนของนักเรียน School MIS 
 ๓.๒.๔ ผู้ ช่วยโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (เขตพื้นที่สุจริต,โรงเรียนสุจริต) (ITA) 
 ๓.๒.๕ ผู้ช่วยโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนขนาดเล็กด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกล New DLTV, New DLIY 
    ๓.๒.๖ ผู้ช่วยการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA) 
 ๓.๒.๗ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๘(อ าเภอสวนผึ้ง) 
 ๓.๒.๘ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๓.๒.๙ นางกัลยา  แตงข า ปฏิบัติหน้าที่แทน นายค ารณ  สะอาด  เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  ๓.๓ -ว่าง- ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  มอบหมายให้  นางกัลยา  แตงข า  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทย
ฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  ปฏิบัติงานแทน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  ๓.๓.1 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  
      ๓.๓.๒ ผู้ช่วยงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา  
ของ สพท.ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
   ๓.๓.๓ ศึกษานิเทศกผ์ู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๘ (อ าเภอสวนผึง้) 
  ๓.๓.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
   3.3.5 นายค ารณ สะอาด ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกัลยา แตงข า เมื่อบุคคล
ดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    

 ๔. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๔.1  นางสาวสุ พิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
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   ๔.1.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   ๔.๑.๒ งานส่งเสริมสนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และชุมชน 
 ๔.๑.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา    

/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 หัวหน้าโครงการการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๔.๑.๗ หัวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 
 ๔.๑.๘ ผู้ ช่วยโครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
(Stem Education) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประถม,มัธยม 
 ๔.๑.๙ หัวหน้างานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ (KRS) 
   ๔.๑.๑๐ หัวหน้างานมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่ 
   ๔.๑.๑๑ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๙ (อ าเภอบ้านคา) 
   ๔.๑.๑๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
  ๔.๑.๑๓ นางประกายมาศ  บุญสมปอง ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิม
พิทักษ์  เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  ๔.๒  นางประกายมาศ  บุญสมปอง  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์   วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกช์ านาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
มีหน้าที่ ดังนี ้
   ๔.๒.1 งานสง่เสรมิสนบัสนุน เครือข่ายการนเิทศของเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และชุมชน 
 ๔.๒.๒ หัวหน้าโครงการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 
  ๔.๒.๓ หัวหน้าโครงการแนะแนว 
 ๔.๒.๔ หัวหน้าโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษา 
 ๔.๒.๕ ผู้ช่วยโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
   ๔.๒.๖ ผู้ช่วยโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
   ๔.๒.๗ ผู้ช่วยโครงการนักธุรกิจน้อย 
   ๔.๒.๘ ศึกษานิเทศกผ์ู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๒(อ าเภอเมืองราชบุร)ี 
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 ๔.๒.๙ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๔.๒.๑๐ นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางประกายมาศ บุญ
สมปอง  เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

/๔.3 –ว่าง-... 

  ๔.๓ -ว่าง- ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  รับผิดชอบ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา  มอบหมายให้  นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์  ต าแหน่ง 
ศึกษานิเทศกวิ์ทยฐานะช านาญการ ปฏิบัติงานแทน  มีหน้าที่ดังนี้   
  ๔.๓.1 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
  ๔.๓.๒ ผู้ช่วยงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ (KRS) 
      ๔.๓.๓ ศึกษานิเทศกผ์ู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๙(อ าเภอบ้านคา) 
   ๔.๓.๔ งานอื่นๆ ทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
   4.3.5  นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุพิชญ์นันท์  ทิมพิทักษ์   
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   

 ๕. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ๕.1  นางสาวศุภากร  ทองน้อย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดังนี้  
  ๕.1.1 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ๕.๑.๒ งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๕.๑.๓ งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
  ๕.1.๔ งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  ๕.1.๕ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๕.๑.๖ หัวหน้าโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 ๕.๑.๗ หัวหน้าโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ๕.๑.๘ ผู้ช่วยโครงการพัฒนาสมรรถนะและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
โครงการคุณธรรม สพฐ. 
 ๕.๑.๙ หัวหน้างานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ (KRS) 
   ๕.๑.๑๐ ผู้ช่วยงานการสร้างองค์ความรู้ KM 
   ๕.๑.๑๑ ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๕  (อ าเภอปากท่อ) 
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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 ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
ปฏิบัติหน้าทีก่ลุม่งานส่งเสริมพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่ดังนี้    
   ๕.๒.1 งานสง่เสรมิและประสานงานการประกนัคุณภาพภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
 ๕.๒.๒ หัวหน้าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
  ๕.๒.๓ หัวหน้าโครงการสง่เสรมินิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหลง่เรียนรู ้
 ๕.๒.๔ ผู้ช่วยโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๕.๒.๕ ผู้ช่วยโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๕.๒.๖ ผู้ช่วยโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพือ่รองรบัการประเมิน PISA 
   ๕.๒.๗ ผู้ช่วยงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มนิเทศ ฯ 
   ๕.๒.๘ ศึกษานิเทศกผ์ู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๔(อ าเภอปากท่อ) 
     ๕.๒.๙ งานอื่นๆ ทีผู่้บงัคับบญัชามอบหมาย 
 5.๒.๑๐ นางสาวศุภากร  ทองน้อย ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอรวรรณ  แสงทอง   
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  ๕.๓ -ว่าง-  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  รับผิดชอบ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  มอบหมายให้  นางสาวศุภากร  ทองน้อย  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ปฏิบัติงานแทน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  ๕.๓.1 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
      ๕.๓.๒ ผู้ช่วยงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มนิเทศ ฯ 
   ๕.๓.๓ ศึกษานิเทศกผ์ู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๔(อ าเภอปากท่อ) 
   ๕.๓.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
   5.3.5  นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศุภากร  ทองน้อย   
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

 ๖. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 
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  ๖.1  นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์ ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะช านาญการ  
ปฏิบัติหน้าทีห่ัวหน้างานกลุม่งานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา  มีหน้าที่รบัผิดชอบ 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) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๖.1.๕ หัวหน้าโครงการสหกรณ์โรงเรียน 
 ๖.๑.๖ หัวหน้าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 ๖.๑.๗ หัวหน้าโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 ๖.๑.๘ ผู้ช่วยโครงการพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 ๖.๑.๙ ผู้ช่วยโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปีที่ ๕ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 ๖.๑.๑๐ ผู้ช่วยโครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรองรับการประเมิน PISA 
 ๖.๑.๑๑ ผู้ช่วยโครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
   ๖.๑.๑๒ ผู้ช่วยงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุม่นิเทศ ฯ 
    ๖.๑.๑๓ ศึกษานิเทศกผ์ู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาที่ ๓(อ าเภอเมือง และอ าเภอวัดเพลง) 
   ๖.๑.๑๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๖.๑.๑๕ นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวบุณฑริกา นิเทศ
ศิลป์   เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  ๖.๒ -ว่าง- ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  รับผิดชอบ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  มอบหมายให้  นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์  
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ ปฏิบัติงานแทน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้   
  ๖.๒.1 งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
      ๖.๒.๒ ผู้ช่วยงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มนิเทศ ฯ 
   ๖.๒.๓ ศึกษานิเทศกผ์ู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๓(อ าเภอเมือง และอ าเภอวัดเพลง) 
  ๖.๒.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
   ๖.2.5 นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวบุณฑริกา นิเทศ
ศิลป์   เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

              /6.3 -ว่าง-... 
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 ๖.๓ -ว่าง- ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  รับผิดชอบ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  มอบหมายให้  นางสาวบุณฑริกา  นิเทศศิลป์  
ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ  ปฏิบัติงานแทน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
  ๖.๓.1 งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
      ๖.๓.๒ ผู้ช่วยงานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) กลุ่มนิเทศ ฯ 
   ๖.๓.๓ ศึกษานิเทศกผ์ู้ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๕(อ าเภอปากท่อ) 
  ๖.๓.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย      
  ๖.3.5 นายบุญประคอง  โคตรพัฒน์ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวบุณฑริกา นิเทศ
ศิลป์   เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

 ๗. งานธุรการ 
  ๗.1  นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์  เกตุค า ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้างานธุรการมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  

    ๗.๑.๑ งานออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้องรวดเร็ว 
   ๗.๑.๒ งานจัดหาและดูแลบ ารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ 
   ๗.๑.๓ งานประสานการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก 

  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 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       

    ๗.๑.๑๐ งานตรวจสอบ วิเคราะห์ หนังสือราชการโดยระบบ ICT 
    ๗.๑.๑๑ งานวิเคราะห์ หนังสือเพื่อน าส่งให้ผู้รับผิดชอบ  

   ๗.๑.๑๒ งานตรวจสอบ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของหนังสือราชการเพื่อน าเสนอ 
ผู้บังคับชาตามล าดับ  
   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
ค า  เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  ๗.๒  นางสาวภัทราภรณ์  ชิตรัตถา  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงานธุรการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้  
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    ๗.๒.๑ งานจัดหาและดูแลบ ารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ 
   ๗.๒.๒ งานประสานการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอก 
   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 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
 ๗.๒.๘ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
  ๗.๒.๙ นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์  เกตุค า  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวภัทราภรณ์ ชิตรัตถา  
เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

 ๗.๓  -ว่าง- ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ รับผิดชอบ งานธุรการ  มอบหมายให้  
นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์  เกตุค า  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน  ปฏิบัติงานแทน  มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๗.๓.๑ งานออกแบบระบบงานสารบรรณใหส้อดคล้อง ถูกต้องรวดเร็ว 

   ๗.๓.๒ งานประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ๗.๓.๓ งานตรวจสอบ วิเคราะห์ หนังสือราชการโดยระบบ ICT 

  ๗.๓.๔ งานวิเคราะห์ หนังสือเพื่อน าส่งให้ผู้รับผิดชอบ 
  ๗.๓.๕ งานตรวจสอบ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของหนังสือราชการเพื่อน าเสนอ 
ผู้บังคับชาตามล าดับ 
  ๗.๓.๖ งานควบคุมภายในกลุ่ม 
  ๗.๓.๗ งานการจัดการองค์ความรู้ 
  ๗.๓.๘ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
   7.3.9  นางสาวภัทราภรณ์ ชิตรัตถา ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์ เกตุ
ค า     เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
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6.นางสาวศุภากร ทองนอ้ย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
7.นางจันทร์ดา สรอ้ยสงัวาล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
8.นางประกายมาศ บุญสมปอง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
9.นายค ารณ สะอาด   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
10.นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
11.นางสาวจริยา สุธาพจน ์  ศึกษานิเทศก ์
12.นางสาวณัฏฐ์ฑิกาณณ์ เกตุค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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